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Ծրագրի մասնագիրը (սպեցիֆիկացիան) 
 

1. Ծրագրի անվանումը և 
մասնագիտության թվանիշը 

Ֆինանսներ 

041201.01.6  

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան 

Իջևանի մասնաճյուղ 

3.Ծրագիրը 
հավատարմագրված է  

– 

4. Շնորհվող որակավորումը տնտեսագիտության բակալավր 

5.Ծրագրի մեկնարկի 
ուսումնական տարին 

2017/18 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա և հեռակա 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները 
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական 

մաuնագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթության վկայական։ 

Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության 

հաստատած Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների ընդունելության  կարգի։ 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագիրը նպատակ ունի  ուսանողներին. 

 հնարավորություն ընձեռել ստանալու տնտեսագիտության 

հիմնարար գիտելիքներ և հմտություններ, նպաստել 

տնտեսագիտական մտածողություն ձևավորմանը, 

 զարգացնել ֆինանսական ոլորտների և օղակների,  պետության  

և  տնտեսվարող  սուբյեկտների  ֆինանսական  

փոխհարաբերությունների  կազմակերպման  հարցում  տեսական  

գիտելիքները,  ինչպես  նաև  դրանք  գործնականում  կիրառելու  

հմտությունները,  կարողությունները:  

 զարգացնել կանխատեսումներ ոչ լրիվ տեղեկատվության 
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առկայության պայմաններում որոշումների կայացման հմտություններ,  

  ձևավորել  կազմակերպության կառավարմանն առնչվող 

տնտեսագիտական, ֆինանսական տվյալների և տեղեկատվության  

գնահատման, մեկնաբանման և սինթեզման կարողություններ, 

աշխատել ծրագրերով, 

 ապահովել համակարգչային գրագիտության, տվյալների 

վերլուծության քանակական մեթոդների, գրավոր և բանավոր 

հաղորդակցման հիմնարար իմացություն, ինչպես նաև խմբի կազմում 

աշխատելու և մասնագիտական հետագա զարգացման համար 

ինքնակրթման կարողություններ: 

 
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Մասնագիտական 

կոմպետենցիաներ  

Այս ծրագրի հաջող ավարտին 

ուսանողը ունակ կլինի. 

Մ1. Սահմանել, մեկնաբանել 

ժամանակակից ֆինանանսական 

համակարգի զարգացման 

օրինաչափութունները և 

առանձնահատկությունները, 

գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները, 

ֆինանսների ձևավորման և 

կառավարման ժամանակակից 

մոդելները 

  Մ2.  Թվարկել, բացատրել  

անհրաժեշտ և կիրառելի  

վիճակագրության, հաշվապա-

հական հաշվառման, մարքեթինգի 

և ֆինանսական  մաթեմատիկայի, 

մաթեմատիկական 

մոդելավորման մեթոդները, 

մասնագիտությանը առնչվող 

ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կիրառությունը, 

աշխատել  C++,  STATA,  EView-s,  

Դասավանդման/ուսումնառության 

մեթոդները 

 

Ուսանողները ձեռք են բերում 

Մ1-Մ13 կետերում նշված 

կոմպետենցիաներ հետևյալ 

մեթոդներով.  

Մ1-Մ13. 

 դասախոսություններ և 

սեմինար պարապմունքներ, 

 փոքր խմբերում տարբեր 

հարցադրումներ և քննարկումներ, 

 գործնական պարապմունքներ. 

 առաջադրանքներ և խմբային 

նախագծեր. 

 ռեֆերատների  կազմում 

 ուսումնական պրակտիկա, 

 արտադրական պրակտիկա. 

  

Գնահատման մեթոդները 

Ուսանողների  Մ1-Մ13 

կոմպետենցիաներ  գնահատվում 

է հետևյալ ձևերով.   

Մ1 –Մ13. 
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Հայկական ծրագրերով, 

Մ3. Մեկնաբանել  ֆինանսների 

ձևավորման և տնօրինման   

հիմնարար սկզբունքները  

առանձին տնտեսվարողի (միկրո) 

և ամբողջ տնտեսության (մակրո) 

մակարդակներում, 

Մ4. Սահմանել  տնտեսական և 

ֆինանսական 

քաղաքականության մշակման և 

իրականացման սկզբունքները, 

Մ5. Մասնագիտական  գործու-

նեության   ընթացքում  

օգտագործել  իրավական  և  

նորմատիվային  փաստաթղթեր, 

Մ6. լուծել  ոչ  ստանդարտ  

խնդիրներ, գնահատել, 

կանխատեսել  դրամական,  

ֆինանսական  և  վարկային  

հարաբերությունների  

ասպարեզում  տեղի  ունեցող  

տնտեսական  գործընթացները, 

Մ7. որոշակի փաստարկների 

հիմնավորման և 

եզրահանգումների 

իրականացման նպատակով 

ընտրել գործիքամիջոցներ 

տնտեսագիտա-կան 

տեղեկատվության 

հավաքագրելու, վերլուծելու և 

մեկնաբանելու համար, 

Մ8. տնտեսագիտական և 

ֆինանասկան  ստանդարտ 

մոդելների հիման վրա 

ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և քանակական 

 Առաջադրանքների 

կատարման ստուգում, 

 ստուգարքներ/գրավոր կամ 

բանավոր/ 

 ընթացիկ և եզրափակիչ 

քննություններ. /գրավոր կամ 

բանավոր/ 

 խմբային նախագծերի 

պաշտպանություն, 

 ռեֆերատների ներկայացում, 

 բակալավրական ավարտական 

աշխատանքի պաշտպանություն, 

 Ամփոփիչ ավարտական  

քննություն:  
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վերլուծության հիմնարար 

մեթոդների կիրառմամբ 

կանխատեսել տնտեսական 

սուբյեկտների վարքը, 

տնտեսական երևույթների և 

գործընթացների  հնարավոր 

զարգացումները, ֆինանասական 

հոսքերի կարգավորման 

ուղղությունները 

Մ9. հաշվարկել և մեկնաբանել 

ձեռնարկության գործունեությանն 

առնչվող 

միկրոտնտեսագիտական 

ցուցանիշները, ֆինանսական, 

հաշվապահական հաշվառման. 

մարքեթինգային և այլ տվյալները, 

Մ10. հաշվարկել և մեկնաբանել 

մակրոտնտեսական 

ցուցանիշները, կատարել դրանց 

համադրումներ, 

Մ11.  ծավալել ինքնուրույն 

մասնագիտական 

գործունեություն, ինչպես նաև 

որոշակի ղեկավարության ներքո 

իրականացնել հետազոտական 

աշխատանքներ ակադեմիական և 

գործարարության  ոլորտներում: 

Մ12. Մեկնաբանել  դրամավար-

կային  կարգավորման  

կազմակերպ-ման, բանկային  և  

բորսայական  գործի,  հարկման  և  

ապահովագրության,  պետական  

և  մունիցիպալ  (տեղական)  

ֆինանսների  կազմակերպման  

հիմունքները,  փոխադարձ  կապը  

դրամաշրջանառության  տարբեր  
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մասերի,  դրամաշրջանառության  

և  առևտրաշրջանառության  միջև,  

Մ13 Գիտակցել անձնական 

պատասխանատվությունը ազգի և 

պետության հանդեպ, հետամուտ 

լինել ժողովարդական 

սկզբունքերի իրագործմանը, 

ազգային և համամարդկային 

արժեքների տարածմանը: 

Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 
Այս ծրագրի հաջող ավարտին 

ուսանողը ունակ կլինի.  
Ը1. աշխատել խմբում /թիմում/, 

կիրառել գիտելիքները 

գործնականում, ձևակերպել 

խնդիրներ և լուծել, 

Ը2.  տարբեր աղբյուրներից 

հայթայթել տեղեկատվություն և 

վերլուծել /թղթային կամ 

էլեկտրոնային/, 

Ը3. մայրենի և որևէ օտար լեզվով 

տրամաբանորեն ճիշտ, 

փաստարկված և հստակ կառուցել 

բանավոր և գրավոր խոսքը, 

հաղորդակցվել մասնագիտական  

և ոչ մասնագիտական 

հանրության հետ, 

Ը4. Տարբեր իրավիճակներում 

ցուցաբերել ճիշտ կողմնորոշվելու, 

որոշումներ կայացնելու 

կարողություններ, 

Ը5. Ճիշտ գնահատել սեփական 

ունակությունները և որոշում 

կայացնել հետագա 

ուսումնառության կամ 

աշխատանքի 

Դասավանդման/ուսումնառության 

մեթոդները 

Ուսանողները ձեռք են բերում Ը1-

Ը7 ընդհանրական 

կոմպետեցիաները հետևյալ 

մեթոդներով. 

Ը1-Ը7 

 առաջադրանքներ և խմբային 

նախագծեր, 

 սեմինար պարապմունքներ, 

 գործնական պարապմունքներ, 

 արտադրական պրակտիկա, 

 ավարտական  աշխատանքի   

պատրաստում.  

 օտարալեզու մասնագիտական 

գրականության ընթերցում  

 համացանցից օգտվելով՝ 

անհատական 

հանձնարարությունների 

կատարում. 

 բանավոր ներկայացումներ,  

  ուսումնական սեմինար. 

 դասախոսություններ, 

 արտադրական պրակտիկա: 

Գնահատման մեթոդները 

Ուսանողների Ը1-Ը7 

ընդհանրական կոմպետեցիաները 
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կատարելագործման համար, 

Ը6.  պահպանել մասնագիտական 

էթիկայի նորմերը: 

 

գնահատվում են հետևյալ ձևերով.  

 խմբային և անհատական 

առաջադրանքների կատարման 

ստուգում, 

 խմբային նախագծերի 

պաշտպանություն 

 ռեֆերատների պատրաստում 

և զեկուցում, 

ավարտական աշխատանքի    

պաշտպանություն։ 

 

 

11. Ծրագրի կառուցվածքը  

11.1. Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքի նկարագրությունը 

Բակալավրի ծրագիրը բաղկացած է 5 հիմնական կրթամասերից` 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (36 կրեդիտ 

աշխատածավալով), ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական 

(10 կրեդիտ աշխատածավալով), ընդհանուր մասնագիտական  (158 

կրեդիտ աշխատածավալով) և հատուկ մասնագիտական 

դասընթացներ (12 կրեդիտ աշխատածավալով), ինչպես նաև այլ 

կրթական մոդուլներ (24 կրեդիտ աշխատածավալով):  

1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս 
Պարտադիր դասընթացներ (20կրեդիտ) 
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և 

հաշվարկված կրեդիտատարությամբ մոդուլ դասընթացներ, որոնք 

նպատակաուղղված են համալսարանական կրթության ընդհանուր 

տեսական հենքի ձևավորմանը:  

Կամընտրական դասընթացներ  (16 կրեդիտ) 
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և 

հաշվարկված կրեդիտատարությամբ մոդուլ դասընթացներ, որոնցից 

ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երկուսը:  

2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս 
Պարտադիր դասընթացներ (10 կրեդիտ) 
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և 

հաշվարկված կրեդիտատարությամբ մոդուլ դասընթացներ, որոնք 

նպատակաուղղված են ընդհանուր մաթեմատկական և բնագիտական 
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գիտելիքների մասնագիտական հենքի  ձևավորմանը: 

3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս (154 կրեդիտ) 
Ապահովում են մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ 

ընկալումը (158 կրեդիտ): 
       Կամընտրական դասընթացներ (4 կրեդիտ)  
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և 

հաշվարկված կրեդիտատարությամբ մոդուլ դասընթաց տարբեր 

լեզուներով, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու մեկը  

4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս (12 կրեդիտ) 
Ապահովում է տվյալ մասնագիտությամբ անհրաժեշտ գիտելիքների և 

կարողու              թյունների ձեռքբերումը: 
5. Կրթական այլ մոդուլներ (24 կրեդիտ) 
Ծրագրի այս հատվածում նախատեսվում է 2-ական կրեդիտ 

աշխատածավալով 2 կուրսային աշխատաքների կատարում (4 
կրեդիտ): 
Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ) 
Գործնական աշխատանք է, որի նպատակն է բակալավրերի մոտ 

զարգացնելու գործնական հմտություններ, աշխատանքային պլանով 

աշխատելու կաողություններ և այլն:  

Ամփոփիչ ավարտական  քննություն (8 կրեդիտ) 
Ավարտական աշխատանք  (8կրեդիտ) 
Կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որի նպատակն է ամփոփ 

հետազոտություն ներկայացնել բակալավրի ավարտական 

աշխատանքի թեմայի շրջանակում: 

 

11.2.  Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 

1-ին ուստարի /1-2 կիսամյակներ/ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒ-

ԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 Հումանիտար և սոցիալ-
տնտեսագիտական կրթամաս 
 0302/B01. Հայոց լեզու և 

գրականություն -1  (2 կրեդիտ) 

 0305/B02. Ռուսաց լեզու -1 

(4 կրեդիտ) 

 Հումանիտար և 
սոցիալ-
տնտեսական 
կրթամաս 
 0305/B12,  

Օտար լեզու -1 (4 

Առնվազն 60 

կրեդիտի 

կուտակում։ 
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 0304/B03. Հայոց 

պատմության  հիմնահարցեր-

1 (2 կրեդիտ) 

 0302/B05. Հայոց լեզու և 

գրականություն -2  (2 կրեդիտ) 

 0305/B06. Ռուսաց լեզու -2 

(4 կրեդիտ) 

 0304/B07. Հայոց 

պատմության հիմնահարցեր-

2 (2 կրեդիտ) 

  0001/B08 

Ֆիզդաստիարակություն  (0 

կրեդիտ) 

Մաթեմատիկական և 
բնագիտական  կրթամաս 
 0104/B01. Համակարգչից 

օգտվելու հմտություններ  (2 

կրեդիտ) 

 0105/B02. Էկոլոգիայի և 

բնապահպանության 

հիմունքներ (2 կրեդիտ)  

 0105/ B03. Բնագիտության 

ժամանակակից 

կոնցեպցիաներ (2 կրեդիտ) 

Ընդհանուր 
մասնագիտական կրթամաս 
 0105/ B09. 

Մաթեմատիկական անալիզ -1 

(6  կրեդիտ) 

 0105/ B10. 

Մաթեմատիկական անալիզ -2 

(6  կրեդիտ) 

 0201/B02. Տնտեսագիտական 

տեսություն -1 (6  կրեդիտ) 

 0201/B03. Տնտեսագիտական 

տեսություն -2 (4 կրեդիտ) 

կրեդիտ)/Անգլերեն, 

Ֆրանսերեն/   

 0305/B13,   

Օտար լեզու-2 (4 

կրեդիտ)/Անգլերեն, 

Ֆրանսերեն/  
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 0105/ B11. Վերլուծական 

երկրաչափություն և գծային 

հանրահաշիվ (6 կրեդիտ) 

 0104/B24. Տնտեսական 

ինֆորմատիկա (2 կրեդիտ) 

 

 

Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 

2-րդ ուստարի /3-4 կիսամյակներ/ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴԻ

ՄՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Հումանիտար և սոցիալ-
տնտեսագիտական 
կրթամաս 
 0304/B09. 

Փիլիսոփայության 

հիմունքներ (4 կրեդիտ) 

 0001/B10 

Ֆիզդաստիարակություն  

(0 կրեդիտ) 

 0001/B11 

Ֆիզդաստիարակություն  

(0 կրեդիտ) 

Ընդհանուր 
մասնագիտական 
կրթամաս 
 0104/B07. 

Գործույթների 

հետազոտման 

մաթեմատիկական 

մեթոդներ  (6 կրեդիտ) 

 0105/B08.Հավանակա

նու-թյուն և կիրառական 

վիճա-կագրություն (5 

Հումանիտար և սոցիալ-
տնտեսական կրթամաս  
Հետևյալ 3 
դասընթացներից մեկը` 
ուսանողի ընտրությամբ 
(4 կրեդիտ) 
 0305/B14 Ռուսաց լեզու 

-3,  

 0305/B14 Անգլերեն-3,  

 0305/B14 Ֆրանսերեն-3   

Հետևյալ 2 
դասընթացներից մեկը` 
ուսանողի ընտրությամբ 
(2 կրեդիտ) 

 0304/B15. Կրոնների 

պատմություն  

  0202/B15. 

Մշակութաբանություն  

Հետևյալ 2 
դասընթացներից մեկը` 
ուսանողի ընտրությամբ 
(2 կրեդիտ) 

 0304/ B16.  

Առնվազն 60 

կրեդիտի 

կուտակում։ 
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կրեդիտ) 

 0201/B09. 

ֆինանսական 

հաշվարկների 

հիմունքներ (4 կրեդիտ) 

 0201/B10 

ֆինանսական 

ինստիտուտներ և 

շուկաներ(4 կրեդիտ) 

 0201/B11. 

Տնտեսական իրավիճակ-

ների մոդելավորում  (4 

կրեդիտ) 

 0201/B12  

Վիճակագրու-թյուն (5 

կրեդիտ) 

 0201/B13. 

Համաշխար-հային 

տնտեսություն (4 

կրեդիտ) 

 0201/B14Տնտեսագիտ

ական մտքի 

պատմություն (4 

կրեդիտ) 

 0201/B15 Պետական 

ֆինանսներ (3 կրեդիտ) 

 0104/B16. 

Համակարգչա-յին 

պրակտիկում(3 կրեդիտ) 

Կրթական այլ մոդուլներ  
 0201/B01Կուրսային 

աշխատանք-1 (2 

կրեդիտ) 

Իրավագիտություն  

 0304/ B16. 

Քաղաքագիտություն 

Ընդհանուր 
մասնագիտական 
կրթամաս 
 0201/B36, 

Գործավարություն օտար 

լեզվով(4 կրեդիտ) 

/անգլերեն, ռուսերեն, 

ֆրանսերեն/  

 

 

 

 

 

Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 
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3-րդ ուստարի /5-6կիսամյակներ/ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴԻ-

ՄՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Մաթեմատիկական և 

բնագիտական  կրթամաս 

 0001/B04. Քաղաքացիա-

կան  պաշտպանություն և 

արտակարգ իրավիճակնե-

րում բնակչության 

առաջին բուժօգնություն  

(4 կրեդիտ) 

Ընդհանուր 

մասնագիտական 

կրթամաս 

 0201/B17.Ձեռնարկությա

ն էկոնոմիկա  (4 կրեդիտ) 

 0201/B18. Միկրոտնտե-

սագիտություն  (4 կրեդիտ) 

 0201/B19. Միջազգային 

տնտեսագիտություն  (4 

կրեդիտ) 

 0201/B20 Կորպորատիվ 

ֆինանսների հիմունքներ 

(4 կրեդիտ) 

 0201/B21. 

Էկոնոմետրիկա   (4 

կրեդիտ) 

 0201/B22. Հաշվապահա-

կան հաշվառում-1 (4 

կրեդիտ) 

 0201/B23 Բանկայն գործ 

(6 կրեդիտ) 

 0201/B24 

Կառավարչական 

հաշվառում (4 կրեդիտ) 

Հատուկ 

մասնագիտական 

կրթամաս 

Հետևյալ 4 
դասընթացներից մեկը` 
ուսանողի ընտրությամբ 
(3 կրեդիտ). 
 0201/B01.  

Ինստիտուցիոնալ 

տնտեսագիտություն 

 0201/B01.  Մաքսային 

հսկողություն  

 0201/B01.  

Ռազմավարական 

կառավարում 

 0201/B01.տնտեսական 

պատմություն  

Հետևյալ 4 դասընթաց-
ներից մեկը` ուսանողի 
ընտրությամբ (3 
կրեդիտ). 
 0201/B02. Անշարժ 

գույքի գնահատուն  

 0201/B02. 

 Բանկային նոր 

տեխնալոգիաներ 

 0201/B02. 

Կորպորատիվ 

կառավարում և էթիկա 

 0201/B02. 

Վարկային 

գործառնություններ 

Առնվազն 

60 կրեդիտի 

կուտակում։ 
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 0201/B25 Ռիսկերի 

կառավարում և 

ապահովա-գրություն (2 

կրեդիտ) 

 0201/B26. Մակրոտնտե-

սագիտություն  (4 կրեդիտ) 

 0201/B27. Հաշվապահա-

կան հաշվառում-2 (4 

կրեդիտ) 

Կրթական այլ 

մոդուլներ  

 0201/B02Կուրսային 

աշխատանք-2 (2 կրեդիտ) 

 0201/B03Արտադրական 

պրակտիկա  (4 կրեդիտ) 

 

  

 

 

Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 

4-րդ ուստարի /7-8կիսամյակներ/ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴԻ-

ՄՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Ընդհանուր 
մասնագիտական 
կրթամաս 
 0201/B28. Մենեջմենթ  (6 

կրեդիտ)  

 0201/B29. Մարդկային 

ռեսուրսներ և աշխատան-

քի էկոնոմիկա  (6 կրեդիտ) 

 0201/B30 Տնտեսական 

գործունեության վերլու-

ծություն (4 կրեդիտ) 

 0201/B31  ՀՀ հարկային 

համակարգ (3 կրեդիտ) 

Հատուկ մասնագիտական 

կրթամաս 

Հետևյալ 4 
դասընթացներից մեկը` 
ուսանողի ընտրությամբ 
(3 կրեդիտ).  
 0201/B03 Աուդիտի 

հիմունքներ 

 0201/B03 Միջազգային 

տնտեսական 

հարաբերություններ  

 0201/B03 Ներդրումային 

կառավարման 

Առնվազն 60 

կրեդիտի 

կուտակում։ 

 

Առնվազն 240 

կրեդիտի 

կուտակում  
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 0201/B32"ՀԲ"ֆինանսներ

ի կառավարում(5 կրեդիտ) 

  0201/B33. Մարքեթինգի 

հիմունքներ  (3 կրեդիտ) 

 0201/B34տնտեսության 

պետական կարգավորում 

(6 կրեդիտ) 

 0201/B35. Բիզնեսի կազ-

մակերպում և կառավա-

րում  (5 կրեդիտ) 

 

Կրթական այլ մոդուլներ  
 0201/B04Ամփոփիչ 

ավարտական քննություն 

(8 կրեդիտ) 

 0201/B05Ավարտական 

աշխատանք   (8 կրեդիտ) 

հիմունքներ 

 0201/B03 ֆինանսական 

ռիսկերի կառավարում 

Հետևյալ 4 դասընթաց-
ներից մեկը` ուսանողի 
ընտրությամբ (3 
կրեդիտ).  
 0201/B04 

հաշվապահական 

ծրագրեր 

 0201/B04 Միջազգային 

բիզնեսի հիմունքներ 

 0201/B04 

Ներդրումային 

հիմնադրամներ 

 0201/B04 ֆինանսական 

իրավունք  

 

 

11.3. Պրակտիկայի հնարավորությունները և պայմանները 

Պրակտիկաները կազմակերպվում են պրակտիկայի ղեկավարի հետ 

համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։ Կարող են 

իրականացվել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության 

ֆակուլտետում կատարվող գիտական թեմաների և նախագծերի 

շրջանակներում, ԵՊՀ-ում, մասնավոր հատվածի 

ձեռնարկություններում, առևտրային բանկերում, ՀՀ կենտրոնական 

բանկում, նախարարություններում և գերատեսչություններում:  

 

11.4.  Ավարտական ատեստավորումներ 

Ուստարի Անվանումը 

4-րդ 

ուստարի 

Ավարտական աշխատանք 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  
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Կցված է 

 

13. Տեղեկատվություն գնահատման կարգի վերաբերյալ 

Տե՛ս ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի §Կրեդիտային համակարգով 

ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք¦, Իջևան, 

2017 թ., էջ 6-14: 

ԵՊՀ «Բակալավրի եվ մագիստրոսի կրթական ծրագրերի 

մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի 

կատարման կարգ»     /http://documentation.ysu.am/wp-

content/uploads/2020/03/GX_voroshum_11-2.pdf/ 

 

14. Ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

«Ֆինանսներ» ծրագիրն ապահովում է համապատասխան 

ակադեմիական բազա այն ուսանողների համար, ովքեր մտադիր են 

իրենց ապագա կարիերան կառուցել բիզնեսի, կոմերցիայի, 

ֆինանսների, կազմակերպությունների կառավարման, 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. 

Խորհրդատվական ընկերություններ 
 Վիճակագրական տվյալների վերլուծաբան. 

 ձեռնարկության օպտիմալ ռազմավարության մշակման փորձագետ 

 ֆինանսական խորհրդատու 

 
Ձեռնարկություններ 
 տնտեսագետ, 

 հաշվապահ, 

 մարքեթոլոգ, 

 ֆինանսիստ 

 մենեջեր։ 

Առևտրային բանկեր  

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/03/GX_voroshum_11-2.pdf
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/03/GX_voroshum_11-2.pdf
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 վարկային մասնագետ 

 ռիսկերի կառավարման մասնագետ, 

 հաշվապահ, 

 ակտիվների և պասիվների կառավարման մասնագետ 

 մարքեթոլոգ 

 արդյունքների վիճակագրական վերլուծությունների մասնագետ: 

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններ  
 տնտեսագետ,  

 վիճակագրական տվյալների վերլուծաբան,  

 ֆինանսիստ 

 հաշվապահ 

 տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի մշակման խմբի 

անդամ, 

 տնտեսական նախագծերի մշակման, դրանց արդյունավետության 

գնահատման և իրականացման վերահսկողության գծով մասնագետ: 

 
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը 

մագիստրատուրայում: 

 

15. Ուսումնառության  օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան) 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ 

օժանդակ ռեսուրսները. 

 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով 

ապահովված համակարգչային լսարաններ,  

 հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ, 

 գրականության էլեկտրոնային ռեսուրսներ: 

 

16. Համապատասխան 

կրթական չափորոշիչները կամ 

առարկայական 

կողմնորոշիչ(ներ)ը 

 ՀՀ կրթական 

որակավորումների ազգային 

շրջանակ. 

 

17. Ծրագրային այլ կողմնորոշիչներ 

 Объязательные компетенции ФГОС ВПО бакалавров по 
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Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի 

հիմնական բնութագրերի համառոտ  նկարագրությունը և այն 

կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք կբերի 

միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի 

ծրագրի ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։ Ծրագրի 

վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ ԻՄ 

դասընթացների տեղեկագրքում։ 
 

направлению “Экономика” Российской Федерации. 

 Каталог учебных программ экономического факультета МГУ 

программы бакалавров по направлению “Экономика”. 

 Middlex University. Programme Specification and Curriculum Map 

for BSc Honours Business Economics 2009-2010; 

 The framework of qualifications for the European Higher Education 

Area, 2010: 

18. Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

բակալավրիատում իրականացվում են հետևյալ կրթական ծրագրերը՝ 

«Ֆինանսներ», «Զբոսաշրջություն», «Տնտեսագիտություն», 

«Տնտեսագիտության տեսություն», «Սերվիս»: 
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

Մ1 Սահմանել, մեկնաբանել ժամանակակից ֆինանանսական համակարգի զարգացման 

օրինաչափութունները  և առանձնահատկությունները,  գլոբալ և լոկալ 

հիմնախնդիրները, ֆինանսների ձևավորման և կառավարման ժամանակակից 

մոդելները 

Մ8 Տնտեսագիտական և ֆինանասկան  ստանդարտ մոդելների հիման վրա 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և քանակական վերլուծության 

հիմնարար մեթոդների կիրառմամբ կանխատեսել տնտեսական սուբյեկտների 

վարքը, տնտեսական երևույթների և գործընթացների  հնարավոր զարգացումները, 

ֆինանասական հոսքերի կարգավորման ուղղությունները 

Մ2 Թվարկել, բացատրել  անհրաժեշտ և կիրառելի  վիճակագրության, հաշվապահական 

հաշվառման, մարքեթինգի և ֆինանսական  մաթեմատիկայի, մաթեմատիկական 

մոդելավորման մեթոդները, մասնագիտությանը առնչվող ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությունը, աշխատել համակարգչային 

ծրագրերով 

Մ9 Հաշվարկել և մեկնաբանել ձեռնարկության գործունեությանն առնչվող 

միկրոտնտեսագիտական ցուցանիշները, ֆինանսական, հաշվապահական 

հաշվառման. մարքեթինգային և այլ տվյալները, 

Մ3 Մեկնաբանել  ֆինանսների ձևավորման և տնօրինման   հիմնարար սկզբունքները  

առանձին տնտեսվարողի (միկրո) և ամբողջ տնտեսության (մակրո) մակարդակներում. 

Մ10 Հաշվարկել և մեկնաբանել մակրոտնտեսական ցուցանիշները, կատարել դրանց 

համադրումներ 

Մ4 Սահմանել  տնտեսական և ֆինանսական քաղաքականության մշակման և 

իրականացման սկզբունքները 

Մ11  Ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև որոշակի 

ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ 

ակադեմիական և գործարարության  ոլորտներում: 

Մ 5 Մասնագիտական  գործունեության   ընթացքում  օգտագործել  իրավական  և  

նորմատիվային  փաստաթղթեր 

Մ12 Մեկնաբանել  դրամավարկային  կարգավորման  կազմակերպման , բանկային  և  

բորսայական  գործի,  հարկման  և  ապահովագրության,  պետական  և  մունիցիպալ  

(տեղական)  ֆինանսների  կազմակերպման  հիմունքները,  փոխադարձ  կապը  

դրամաշրջանառության  տարբեր  մասերի,  դրամաշրջանառության  և  

առևտրաշրջանառության  միջև, 

Մ6 Լուծել  ոչ  ստանդարտ  խնդիրներ, գնահատել, կանխատեսել  դրամական,  

ֆինանսական  և  վարկային  հարաբերությունների  ասպարեզում  տեղի  ունեցող  

տնտեսական  գործընթացները 

Մ13 Գիտակցել անձնական պատասխանատվությունը ազգի և պետության հանդեպ, 

հետամուտ լինել ժողովարդական սկզբունքերի իրագործմանը, ազգային և 

համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

Մ7 Որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների իրականացման 

նպատակով ընտրել գործիքամիջոցներ տնտեսագիտական տեղեկատվության 

հավաքագրելու, վերլուծելու և մեկնաբանելու համար, 

  

Ընդհանրական (փոխանցելի) կոմպետենցիաներ 

Ը1 Աշխատել խմբում /թիմում/, կիրառել գիտելիքները գործնականում, ձևակերպել 

խնդիրներ և լուծել, 

Ը4 Տարբեր իրավիճակներում ցուցաբերել ճիշտ կողմնորոշվելու, որոշումներ կայացնելու 

կարողություններ 

Ը2 Տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել, Ը5 Ճիշտ գնահատել սեփական ունակությունները և որոշում կայացնել հետագա 

ուսումնառության կամ աշխատանքի կատարելագործման համար: 

Ը3 Մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ 

կառուցել բանավոր և գրավոր խոսքը, հաղորդակցվել մասնագիտական  և ոչ 

մասնագիտական հանրության հետ, 

Ը6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Մ1 Մ2 Մ3 Մ4 Մ5 Մ6 Մ7 Մ8 Մ9 Մ10 Մ11 Մ12 Մ13 Ը1 Ը2 Ը3 Ը4 Ը5 Ը6 

                      Ուստարին, որի ավարտին կրթական վերջնարդյունքը ձեռք է բերվում բոլոր ուսանողների կողմից։ 

3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 

 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

կրեդիտը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Մ1 Մ2 Մ3 Մ4 Մ5 Մ6 Մ7 Մ8 Մ9 Մ10 Մ11 Մ12 Մ13 Ը1 Ը2 Ը3 Ը4 Ը5 Ը6 

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-
տնտեսագիտական կրթամաս 

                    

Պարտադիր դասընթացներ                     

Հայոց լեզու և գրականություն - 1 2             + + + +   + 

Ռուսաց լեզու - 1 4              + + +    

Հայոց պատմության հիմնահարցեր  - 1 2             + + +     

Ֆիզդաստիարակություն 0              +   +   

Հայոց լեզու և գրականություն-2 2             + + + +   + 

Ռուսաց լեզու -2 4              + + +    

Հայոց պատմության հիմնահարցեր  - 2 2             + + +    + 

Ֆիզդաստիարակություն 0              +   +   

Փիլիսոփայության հիմունքներ 4             +  +  +  + 

Ֆիզդաստիարակություն 0              +   +   

Ֆիզդաստիարակություն 0              +   +   

Կամընտրական դասընթացներ                     

Անգլերեն-1 4              + + +    

Ֆրանսերեն-1 4              + + +    

Կամընտրական  դասընթացներ                     

Անգլերեն-2 4              + + +    

Ֆրանսերեն-2 4              + + +    

Կամընտրական  դասընթացներ                     

Անգլերեն-3 4              + + +    

Ռուսաց լեզու-3 4              + + +    

Ֆրանսերեն-3 4              + + +    

Կամընտրական  դասընթացներ                     

Կրոնների պատմություն 2             +  +    + 

Մշակութաբանություն 2             +  +    + 
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Կամընտրական  դասընթացներ                     

Իրավագիտություն 2     +        + + +  + + + 

Քաղաքագիտություն 2     +        + + +  + + + 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական 
կրթամաս 

                    

Համակարգչից օգտվելու հմտություններ  2  +     +   + +   + +    + 

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 2             +    +   

Բնագիտության ժամանակակից 

կոնցեպցիաներ 
2              + +  +   

Քաղաքացիական պաշտպանության  և 

արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

առաջին բուժօգնություն 

2              + +  +   

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս                 +    

Տնտեսագիտական տեսություն -1 6   + +  +  + +  +   + +  +  + 

Մաթեմատիկական անալիզ -1 6 + +    +  +  +          

Վերլուծական երկրաչափություն և գծային 

հանրահաշիվ 
6 + +    +  +  +          

Տնտեսական ինֆորմատիկա 2 + +    + +  +     + +  +  + 

Տնտեսագիտական տեսություն -2 4   + +    +  + +    + + +   

Մաթեմատիկական անալիզ -2 6 + +        +     +     

Գործույթների հետազոտման 

մաթեմատիկական մեթոդներ 
6 + +     +  + +     +     

Հավանականություն և կիրառական 

վիճակագրություն 
5 + +     + + +      +     

Ֆինանսական հաշվարկների հիմունքներ 4 + +   + + +  +     + + +   + 

Ֆինանսական ինստիտուտներ և շուկաներ 4   + + + +   +     + + +   + 

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում 4 + +     +         + +   

Վիճակագրություն 5  +     + +  +    + + + +  + 

Համաշխարհային տնտեսություն 4 +  +    +     + + + + + +  + 

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն 4   +          +  +  +  + 

Պետական ֆինանսներ 3 +   + +  + + +   +    + +  + 

Համակարգչային պրակտիկում 3  +    + + + +     + +  +   

Ձեռնարկության էկոնոմիկա 4   +  + +  + +     + + + +  + 

Միկրոտնտեսագիտություն 4 +  +   + + + +      + + +   

Միջազգային տնտեսագիտություն 4    +  +      +   + + +  + 

Կորպորատիվ ֆինանսների հիմունքներ 4 + + +  +   + +     + + + +  + 

Էկոնոմետրիկա  4 + +    + + +        +    
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Հաշվապահական հաշվառում-1 4  +   + + +  +  +   + + + + + + 

Բանկային գործ 6     + + + +   + +   + + + + + 

Կառավարչական հաշվառում 4  +   + + +  +     + + + +  + 

Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն 2 +    + + + +    +   + + +  + 

Մակրոտնտեսագիտություն 4   + +  + +   + + +  + + + + +  

Հաշվապահական հաշվառում-2 4  +   + + +  +  +   + + + + + + 

Մենեջմենթ 6 +  +  + +     +   + + + + + + 

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի 

էկոնոմիկա 
6  +   + + +  +  +   + + + +  + 

Տնտեսական գործունեության վերլուծություն 4  + +  + + + + +  +   + + + + + + 

ՀՀ հարկային համակարգ 3    + +  +     +   + + +  + 

"ՀԲ"Ֆինանսների կառավարում  5 +  + + + +  +    +  + + + + + + 

Մարքեթինգի հիմունքներ 3  +   + +  +      + + + +  + 

Տնտեսության պետական կարգավորում 6    +   +  + +  +  + + + +  + 

Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում 5  +   + + +     +   + + +  + 

Կամընտրական  դասընթացներ                     

Գործավարություն օտար լեզվով / անգլերեն/ 4  +   +  +     +  + + + +   

Գործավարություն օտար լեզվով / ռուսերեն/ 4  +   +  +     +  + + + +   

Գործավարություն օտար լեզվով / ֆրանսերեն/ 4  +   +  +     +  + + + +   

Հատուկ մասնագիտական կրթամաս                     

Կամընտրական  դասընթացներ                     

Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն 3 +  + +  + +   +  +   + + +   

Մաքսային հսկողություն 3   + +  + +   +     + + +  + 

Ռազմավարական կառավարում 3    + +  +  +     + + + +  + 

Տնտեսական պատմություն 3 +  + +  +    +  +   +     

Կամընտրական  դասընթացներ                     

Անշարժ գույքի գնահատում 3     +  + + +   +   + + +  + 

Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ 3  +    + + +    +   + + +   

Կորպորատիվ կառավարում և էթիկա 3 +    +      + +  + + + + + + 

Վարկային գործառնություններ 3     + +      +  + + + +   

Կամընտրական  դասընթացներ                     

Աուդիտի հիմունքներ 3  +   + + + + +  +   + + + + + + 

Միջազգային տնտեսական 

հարաբերություններ 
3 +  + + + +         + + +   

Ներդրումների կառավարման հիմունքներ 3   +  + +      +   + + +   

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում 3   +  + +      +   + + +   

Կամընտրական  դասընթացներ                     
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Հաշվապահական ծրագրեր 3  +   +   + +      +  +  + 

Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ 3     +           +    

Ներդրումային հիմնադրամներ 3     + +      +   + + +  + 

Ֆինանսական իրավունք 3    + + +      +   + + +  + 

Այլ կրթական  մոդուլներ                     

Կուրսային աշխատանք – 1 2     + + + +   +   + + + + + + 

Կուրսային աշխատանք – 2 2     + + + +   +   + + + + + + 

Արտադրական պրակտիկա 4     + + + +   +   + + + + + + 

Ամփոփիչ ավարտական քննություն 8  +   + + + +   +    + + + + + 

Ավարտական աշխատանք 8  +   + + + +   +   + + + + + + 
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ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

0302/B01 Հայոց լեզու և գրականություն - 1 2 կրեդիտ 

2 ժամ 6/24/0 

1-ին կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ժամանակակից հայերենի հնչյու-

նաբանության, բառագիտության, քերականության և ոճագիտության 

համակարգերի ուսուցումը նպատակաուղղել խոսքի մշակույթի  

զարգացմանը, գրավոր և բանավոր խոսք կառուցելու հմտությունների 

ամրակայմանը: Բոլոր ֆակուլտետների  տարբեր բաժիններում 

դասընթացի թեմաները   համապատասխանաբար զուգադրել տվյալ 

մասնագիտության պահանջներին:   

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

-  մեկնաբանել  ժամանակակից  հայոց  լեզվի  հնչյունական  և  բառային  

առանձնահատկությունները, 

- ներկայացնել  հայ  հեղինակների  գեղարվեստական  հայտնի  

ստեղծագործությունները, 

- օգտագործել    մասնագիտական  տերմինները, տարբերակել 

մասնագիտական բառապաշարը, 

- կիրառել լեզվաոճական հնարքները 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- շարադրել  մտքերը  գրական  հայերենով: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման 

փուլերի  մասին: Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում: Հայ 

հին գրականություն: Թեմա 2. Հնչյունաբանություն: Հայերենի 
հնչյունական համակարգը: Ուղղագրություն և ուղղախոսություն: Թեմա 
3. Բառագիտություն: Ստուգաբանություն, իմաստաբանություն, 

բառակազմություն, դարձվածաբանություն, բառարանագրություն: 

Թեմա 4.  Ոճերի դասակարգումը: Հայ միջնադարյան գրականություն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադ-

րության դրական գնահատականի, պահանջված հանձնարարակնների, 

գործնական աշխատանքի ժամանակ ստացած թվանշանների  և 

եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Բադիկյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, Եր., 

2010թ 
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2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու, Եր., 2004թ. 

3. Սարգսյան Ա., Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց, 

Եր., 2007թ. 

4. Աղաջանյան Զ., Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների 

գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Եր., 2009թ., 

5. Ադիլխանյան Ա., Գրիգորյան Ն., Ժամանակակից հայոց լեզվի 

գործնական պարապմունքների ձեռնարկ (տնտեսագիտության 

ֆակուլտետի ուսանողների համար), 2002թ.,  

6. Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Հայոց լեզու, գործնական 

աշխատանքների ձեռնարկ, 2015 

 

0305/В02 Ռուսաց լեզու-1 4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

1-ին  կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը 

ռուսաց լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և 

երկխոսության կառուցման ունակությունները` հաղորդակցվելու 

համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

-  պատկերացնել  ռուսաց  լեզվի  քերականական  կառուցվածքը,  

- կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք՝ դասընթացի շրջանակներում 

ձեռքբերած գիտելիքների գրագետ կիրառմամբ, 

  Ընդհանրական  կոմպետենցիաներ՝ 

- մասնակցել  տարաբնույթ  երկխոսությունների: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Լեզվի դերը հասարակության կյանքում: Ժամանակակից 

ռուսաց լեզուն աշխարհի լեզուների շարքում: Թեմա 2. 
Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, 

արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 3.  
Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին. միիմաստ և 

բազմիմաստ բառեր, բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստը, հոմանիշ-

ներ և հականիշներ, համանուններ և հարանուններ: Թեմա 4.  Ձևաբա-

նություն. ձևաբանության հիմնական միավորները (բառ, ձևույթ), խոսքի 

մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: Թեմա 5.   
Շարահյուսություն. շարահյուսական միավորները (բառակապակ-

ցություն, պարզ նախադասություն), նախադասության գլխավոր ան-

դամները, նախադասության տեսակներն ըստ կառուցվածքի և հաղոր-

դակցման ուղղվածության: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի 

ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների 

վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Լ.Մ. Մկրտչյան, ՈՒսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2003թ.: 

 

0304/B03 Հայոց պատմության 

հիմնահարցեր-1 

2 կրեդիտ 

2 ժամ 24/0/6 

1-ին  կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի 

ծանոթացնել ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և 

միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի 

աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան 

պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը դնելով 

հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման 

վրա: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- մեկնաբանել հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների պատմության հիմնական փաստական նյութը 

- ներկայացնել պատմական տվյալ ժամանակահատվածի 

իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերը: 

- գնահատել պատմական տվյալ ժամանակահատվածի 

իրադարձությունները` համաշխարհային պատմության 

համատեքստում: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

 տարբերակել և գնահատել մեր պատմության որոշակի 

օրինաչափությունները, ինչը ևս հնարավորություն կտա ապագայում 

ճիշտ կողմնորոշվելու: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1.Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 2.Հայաստանի հին 

շրջանի պատմությունը. Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VIդդ.): 

Համահայկական պետության ստեղծումը (Երվանդունիների 

թագավորությունը): Մեծ Հայքի պետության վերելքը (Արտաշեսյանների 

թագավորությունը): Արշակունիների թագավորությունը (I-Vդդ.): Թեմա 
3. Հայաստանը վաղ միջնադարում: Թեմա 4.  Հայաստանը զարգացած 

միջնադարում: Թեմա 5.   Հայաստանը ուշ միջնադարում: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 

հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Դանիելյան Է., Մելքոնյան Ա., Հայոց պատմություն /հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը/, Երևան, 2008թ. 

2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր, Երևան, 2000թ. 

3. Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա., Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան 

Ս., Հայ ժողովրդի պատմություն /սկզբից մինչև 18-րդ դ. Վերջ/, Երևան, 

1975թ.   

4. Պողոսյան Ս., Ասրյան Ա., Ստեփանյան Խ., Հովհաննիսյան Է., 

Հայոց Պատմություն, Եր., 2009թ. 

5. Հայոց պատմություն, /ԳԱԱ հրատ./, հ II, գիրք երկրորդ, Եր., 

2014թ. 
 

 

0302/B05 Հայոց լեզու և գրականություն - 2 2 կրեդիտ 

2 ժամ 6/24/0 

2-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի 

ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և 

շարահյուսական ոճագիտության հիմնական հասկացությունները, 

ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- մեկնաբանել  ժամանակակից  հայերենի  ձևաբանական  և  

շարահյուսական  առանձնահատկությունները. 

- ներկայացնել  հայ  հեղինակների  գեղարվեստական  մի  շարք  

հայտնի  ստեղծագործություններին: 

- օգտագործել    քերականական  ձևերը 

-  կիրառել  ձևաբանական  և  շարահյուսական լեզվաոճական  

հնարարներ 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

-կազմակերպել մասնագիտական բնույթի երկխոսություն և 

բանավեճ, 

- կատարել մասնագիտական տեքստերի  քննական  

վերլուծություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1.Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը: Ժամանա-
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կակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը: Թեմա 2. Ժամանակակից 

հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը: Հայ նոր գրականություն: Թեմա 3. 
Շարահյուսություն. Պարզ նախադասություն: Հայ նորագույն 

գրականություն: Թեմա 4.  Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և 

դերբայական դարձված:  Ուղղակի և անուղղակի խոսք: Ժամանակակից 

հայերենի կետադրությունը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներ 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը  20 

միավոր: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Բադիկյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, 

Եր., 2010թ., 

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու, Եր., 2004թ., 

3. Սարգսյան Ա., Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ 

ուղեցույց, Եր., 2007թ., 

4. Աղաջանյան Զ., Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների 

գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Եր., 2009թ.: 

 

0305/В06 Ռուսաց լեզու-2 4 կրեդիտ 

4 ժամ  0/60/0 

2-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր 

խոսքի կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի 

տիրապետումը` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր 

ոլորտներում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- ռուսաց  լեզվի  ուղղագրության  հիմնական  կանոնների  

վերաբերյալ, 

- մասնագիտական  լեզվի  տերմինաբանության  ոլորտում: 

- Ունակ կլինի կատարել  մասնագիտական  տեքստի  

շարահյուսական  վերլուծություն`  ելնելով  այդ  տեքստերին  բնորոշ  

շարահյուսական  կառույցների  առանձնահատկություններից, 

- վերլուծել  և վերարտադրել  մասնագիտական  տեքստը: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կկարողանա  թարգմանել  մասնագիտական  տեքստը  հայերենից  

ռուսերեն: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1.Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասա-
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կարգումը: Թեմա 2.Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական 

կարգերը: Բառակազմություն. բառի ձևաբանական կազմը: Թեմա 3. 
Շարահյուսություն. միակազմ նախադասություն, միակազմ 

նախադասության դասակարգումը: Բարդ նախադասություն, բարդ 

նախադասության դասակարգումը:  Թեմա 4.  Ուրիշի  ուղղակի  և  

անուղղակի  խոսք: Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական 

սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5.   Մասնագիտական տեքստի 

կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, 

մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի 

ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների 

վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Լ.Մ. Մկրտչյան, ՈՒսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2003թ. 

2. Է.Ս. Վարդումյան, Ռուսաց լեզվի ձեռնարկ տնտեսագիտական բուհի 

համար, Եր., 2010թ. 

 

0304/B07 Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 2 կրեդիտ 

2 ժամ 24/0/6 

2-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին 

մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: 

Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական 

շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ Հանրապետությունների 

պատմության վերլուծության վրա: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝  

- ներկայացնել հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների պատմության հիմնական փաստական նյութը, 

- սահամնել պատմական տվյալ ժամանակահատվածի իրադարձութ-

յունների պատճառահետևանքային կապերը, 

- գնահատել պատմական տվյալ ժամանակահատվածի 

իրադարձությունները` համաշխարհային պատմության 

համատեքստում 

 Ընդհանրական  կոմպետենցիաներ՝ 

- տարբերակել և գնահատել մեր պատմության որոշակի 

օրինաչափությունները, ինչը ևս հնարավորություն կտա ապագայում 

ճիշտ կողմնորոշվելու: 
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Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1.Հայ ազատագրական շարժումները 17-18-րդ դդ.: Արևելյան Հա-

յաստանի միացումը Ռուսաստանին: Թեմա 2.Հայկական հարցի 

ծագումը և բովանդակությունը: Հայ ազգային-ազատագրական զինված 

պայքարի փուլը (1870-ական թթ.-20–րդ դ.սկիզբ): Թեմա 3. 
Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ 

քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատա-

գրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 4.  Արևմտահայության Մեծ 

եղեռնը և ինքնապաշտպանական մարտերը: Թեմա 5.   1917թ. 

փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը:  1917թ հոկտեմբերյան 

հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 6.  Հայաստանի առաջին 

հանրապետությունը (1918 -1920 թթ.): Թեմա 7.  Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Թեմա 8.  Հայաստանի երրորդ հանրա-

պետությունը (1991-2000 թթ.): Թեմա 9.    Լեռնային Ղարաբաղի հանրա-

պետությունը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Քննությունը գնահատվում է՝  առավելագույնը 20 բալ: Քննատոմսը 

կազմված է երեք հարցից:     

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Հայոց պատմության հիմնահարցեր, Երևան, 2000թ. 

2. Հայոց պատմություն , Երևան, 2012թ.  

3. Պողոսյան Ս., Ասրյան Ա., Ստեփանյան Խ., Հովհաննիսյան Է., Հայոց 

Պատմություն, Եր., 2009թ 

4. Կարապետյան Մ., Հայաստանը 1912-1920թթ., Եր., 2003: 

5. Հայոց պատմություն, /ԳԱԱ հրատ./, հ III, գիրք երկրորդ, Եր., 2015թ. 

6. Հայոց պատմություն, /ԳԱԱ հրատ./, հ IV, գիրք երկրորդ, Եր., 2016թ. 

 

0304/B09 Փիլիսոփայության հիմունքներ 4 կրեդիտ 

4 ժամ  45/0/15 

3-րդ կիսամյակ Հանրագումարային  քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել փիլիսոփայության 

հիմնական օրենքները, կատեգորիաներն ու սկզբունքները, կեցության և 

իմացության էությունը, հիմնական ձևերն ու նրանց զարգացման 

օրինաչափությունները, որոնք թույլ են տալիս կերտել ազգային 

նկարագրով և գիտական աշխարհայացքով զինված մարդ, ձևավորել 

փիլիսոփայական մտածողության այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է 

յուրաքանչյուր կրթված մարդուն և մասնագետին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝   
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- սահմանել  կեցության համընդհանուր օրենքները և 

կատեգորիաները, կեցության հիմնական ձևերը և դրանց 

առանձնահատկությունները: 

- տարբերակել գիտականը ոչ գիտականից, ճշմարիտը կեղծից, 

էականը ոչ էականից և այլն, 

  Ընդհանրական  կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել  փիլիսոփայական մտածողության կոնցեպտուալ ապարատը 

ապագայում ճիշտ կողմնորոշվելու համար: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1.Փիլիսոփայության առարկան: Թեմա 2.Կեցություն և 

մատերիա: Թեմա 3. Դիալեկտիկա: Թեմա 4.  Բնություն: Թեմա 5.   Մարդ 

և պրակտիկա: Թեմա 6.  Գիտակցություն և ճանաչողություն: Թեմա 7.  
Գիտություն: Թեմա 8.  Հասարակություն: Թեմա 9.  Մշակույթ: Անձ:  

Ապագա: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Քննությունը անցկացվում գնահատվում է՝ առավելագույնը 20 

միավոր: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Կյուրեղյան Է.Ա., Փիլիսոփայություն, Երևան, 2004թ., 

2.  Բրուտյան Գ.Ա., Իմաստասիրական երկխոսություններ, Հ.-1,Հ.-2, 

Երևան, 1985 – 1987, 

3. Գաբրիելյան Հ.Գ., Հայ փիլիսոփայական պատմություն, Երևան, 

1976թ.: 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

 

0305/B12 Անգլերեն -1 4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

1-ին կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտե-

լիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր 

ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա . 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

-  ներկայացնել խոսքի մասերի քերականական  կագը, 

- ընկալել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստի 

բովանդակությունը, 

-կատարել մասնագիտական տեքստերի թարգմանություններ՝ 
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անգլերենից հայերեն և հակառակը, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- հաղորդակցվել միջին բարդության տեքստերի շուրջ և վարել 

երկխոսություն, կազմակերպել քննարկումներ: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունա-

կան 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 մասնագիտական մատչելի թեմաներ՝ 

«Ի±նչ է տնտեսությունը», «Կենսամակարդակ», «Առևտուրը», 

«Ներմուծում և արտահանում», «Առաջարկ և պահանջարկ»:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 

հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Գ.Ա. Դուդկին, Անգլերեն գործարար մարդկանց համար, հ. 1,2,  

Մոսկվա, 1991, 

2. Ս.Ա. Շևալևա, Տնտեսագիտության հիմունքներ և բիզնես, Մոսկվա, 

1996, 

3. Հանրագիտարան, Աշխարհի գիրք, Չիկագո, 2002: 

 

0305/B12 Ֆրանսերեն-1 4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

1-ին կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է թարմացնել դպրոցում ստացած 

գիտելիքները` շեշտը դնելով ֆրանսերենի հնչյունաբանության, 

քերականական և բառապաշարի հիմնական առանձնահատկություն-

ների վրա: Այս փուլում ստացած գիտելիքները հիմք են հանդիսանում 

հետագա` առավել խորացված ուսումնասիրության համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- ընդհանրացնել լեզվի  նախնական քերականական և 

բառապաշարային գիտելիքները, 

- ունակ կլինի ճիշտ ընթերցել և  քննարկել տեքստը՝ հետևելով 

ուղղախոսության և շարահյուսության կանոններին 
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 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- ունկնդրել և ընթերցել ադապտացված տեքստեր: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1.Ռիթմիկ խմբեր: Շեշտ: Enchainement. Liaison. Թեմա 
2.Հատուկ և հասարակ գոյական: Գոյականի սեռը, թիվը: Սեռի 

արտահայտությունը հոդերի և ածանցների միջոցով: Թեմա 3. 
Որոշյալ և անորոշ հոդ: Մասնական հոդը որպես անորոշ քանակ 

արտահայտելու միջոց: Միաձուլված հոդ: Հոդը չօգտագործելու 

դեպքերը: Թեմա 4.  Ցուցական, ստացական, հարցական և 

բացականչական, անորոշ ածականներ: Ածականի 

համաձայնությունը գոյականի հետ: Թեմա 5.   Քանակական և 

դասական թվական: Քանակական թվականի գործածությունը: Թեմա 
6.  Անձնական անշեշտ դերանուններ, դրանց գործածությունը որպես 

ենթակա, ուղիղ և անուղղակի խնդիր: Անձնական շեշտված 

դերանուններ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի 

հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Jean-Luc Penformis-Méthode de français professionnel et des affaires, 

niveau débutant, CLE international, Paris, 2011 

2. Պոպովա Ն, Կազակովա Գ., Ֆրանսերենի ձեռնարկ, Մոսկվա,2006թ. 

3. Մոժե Գ., Ֆրանսերեն լեզվի և քաղաքակրթության կուրս, Փարիզ, 

1992թ. 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

0305/B13 Անգլերեն -2 4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

2-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտե-

լիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր 

ոլորտներում` ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում` հատուկ 

ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական 

բառապաշարին:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- օգտագործել տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու 
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առոգանությունը, 

- թարգմանել  և բացատրել մասնագիտական տերմինները,  

- կարդալ և թագմանել  միջին բարդության մասնագիտական տեքտեր, 

- ընկալել և վերարտադրել միջին բարդության տեքստեր: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

-ակտիվ մասնակցել մասնագիտական  քննարկումներին և 

երկխոսություններին: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասա-

նական առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի 

նախադասությունների հնչերանգն ու խոսքի առոգանությունը, 

ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2. Բառապաշար, 

բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական բառապա-

շարի ընդլայնում: Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում 

յուրացրած քերականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) 

համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4.  
Գիտելիքներ անգլախոս երկրների  և տնտեսության մասին: Թեմա 5.   
Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համակարգ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 

հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Մ. Ծ. Պավլով, Անգլերեն գործարար մարդկանց համար, հ. 3,4, 

Մոսկվա, 1991 

2. Ս. Ա. Շևելևա, Տնտեսագիտության հիմունքներ և բիզնես, Մոսկվա, 

1996թ. 

3. Ս. Թ. Զատիկյան, Տնտեսագիտություն և բիզնես, Երևան, 1992թ. 

 

0305/B13 Ֆրանսերեն-2 4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

2-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ փուլում 

ձեռք բերված գիտելիքները, ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի 

և բառապաշարի հիմնական շերտի յուրացման հիման վրա ձևավորել 

խոսքային հմտություններ և գրավոր տեքստերից օգտվելու 

ունակություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- Թվարկել  մասնագիտական տերմինները, ցուցադրել 
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մասնագիտական-տեղեկատվական ոլորտում գիտելիքները, 

- Կարդալ, թարգմանել, վերլուծել,  մեկնաբանել  և  վերարտադրել  

գեղարվեստական  և  մասնագիտական բնույթի տեքստ, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- զրույց վարել մասնագիտական թեմաներով, ձևակերպել գործնական 

գրություններ 

- պատրաստել ինքնուրույն աշխատանքներ և զեկուցումներ: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Գոյական անուն, միայն հոգնակի թվով գործածվող 

գոյականներ. Les fu-nerailles, les entrailles. Բաղադրյալ գոյականների 

հոգնակի թվի կազմությունը (des cour-fleurs, des casse-croute և այլն): 

Թեմա 2. Ածականի իմաստի փոփոխությունը կախված նրա դիրքից`un 

homme grand-un grand homme. Անորոշ դերանվանական ածականներ: 

Թեմա 3. Հարաբերական դերանուններ, դրանց ձևերը և գործածությունը 

նախադասության մեջ` qui, que, dont, ou, lequel և այլն (դասակարգում): 

Թեմա 4.  Պայմանական եղանակ, կազմությունը և գործածությունը 

համադաս և ստորադասական նախադասություններում: Ըղձական 

եղանակ: Սահմանական եղանակը ուրիշի ուղղակի խոսքում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի 

հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Alfred  Fontenilles,  Mark  Heimerdinger  <La  vie  des  affaires>  2001,  

Paris. 

2. Sona  Hovhannissyan  <Le  francais  commercial>  2005,  Erevan. 

3. В.Г. Матвиишин, В. П. Хобхун, Бизнес-курс французского языка,  ЗАО 

«Славянский дом книги», Москва, 2001 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

0305/B14 Անգլերեն-3 4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

3-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և 

գիտելիքների ներմուծումը, մասնագիտական բառապաշարի 

խորացված ուսումնասիրությունը և մասնագիտական 

գրականությունից օգտվելու հմտությունների զարգացումը` 

զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտությունները 
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և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտն-

երում: 

Դասընթացի ավարտին  ուսանողը կունենա՝ 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- ընկալել և վերարտադրել մասնագիտական բարդ տեքստեր, 

- թարգմանել մասնագիտական բարդ տեքստեր, 

- վարել երկխոսություններ և կատարել քննարկումներ, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- հաղորդակցվել մասնագիտական թեմաների շուրջ և օգտվել 

խորացված մասնագիտական տեքստերից: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1.Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հա-

կանիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2.Քերականություն. 

բայի անդեմ ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված իմաստները և դրանց 

կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: 

Թեմա 3. Գործարար նամակագրություն` համառոտագրություն, 

ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա 4.  Առաջարկվող 

խորացված մանագիտական և արդիական թեմաներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Քննությունը անցկացվում է բանավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 
1.  Шевелева  С.  А..,  Стогов  В.  Е.  <Основы  экономики  и  бизнеса>,  

Москва  1996 

2. Воронцова  И.  И.  <Английский   язык  для  студентов  

экономических  факультетов>,  Москва  2002 

3. Araratyan  M., Alanakyan  A.  <Developing  Translator′s  skills>,  

Yerevan  2001. 

 

 

0305/В14 Ռուսաց լեզու-3  4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

3-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտութ-

յունները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և 

ազատ օգտվելը մասնագիտական գրականությունից: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- օգտագործել մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակար-

գը բանավոր և գրավոր խոսքում, 
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-  վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր, 

- թարգմանել տարբեր բարդության մասնագիտական տեքստեր, 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

- կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով: 

 Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ 

շարահյուսական կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի 

կառուցման միջոցներ` բառային, ձևաբանական և շարահյուսական: 

Թեմա 2. Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: 

Թեմա 3. Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն. գիտական 

տեքստի թարգմանություն:  Թեմա 4.  Գիտական զեկույցների, 

մասնագիտական ռեֆերատների,  անոտացիաների,  կոնսպեկտների  

կառուցման  հիմնական  սկզբունքներ:  Դիմումների,  գրությունների,  

արձանագրությունների,  ինքնակենսագրությունների,  բնութագրերի  

կառուցման  հիմնական  սկզբունքները:  

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցա-

տոմսը պարունակում է 3 հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 

3-րդ հարցը /մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից 

ռուսերեն/` 8 միավոր: 

 Հիմնական գրականության ցանկը 
Է. Ս. Վարդումյան, Ռուսաց լեզվի ձեռնարկ տնտեսագիտական բուհի 

համար, Եր., 2012թ. 

 

 

0305/B14 Ֆրանսերեն  -3 4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

3-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն 

Դասընթացի նպատակն է հանրագումարի բերել նախորդ մակարդակ-

ներում ստացված գիտելիքները` դրանք ուղղորդելով դեպի 

համապատասխան մասնագիտական ոլորտները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

-ցուցաբերել հնչյունական, քերականական, շարահյուսական 

գիտելիքներ, մասնագիտական բառապաշար    

-հասկանալ, վերլուծել և մշակել տարբեր բնույթի գրավոր տեքստեր, 

-արտահայտել և հիմնավորել բանավոր մեկնաբանությունը, սեփական 

կարծիքը և վերաբերմունքը, կազմել ընկերական և գործնական 

նամակներ: 
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 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
-ներկայացնել բանավոր զեկուցում կամ նախագիծ: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Գոյականների իգական սեռի կազմության տարբեր միջոցների 

դասակարգում, քերականորեն (հոդի և այլ մասնիկների օգնությամբ), 

ձևաբանորեն (բառի ձևի փոփոխություն, ածանցներ), բառային (բառի 

տարբեր ձևեր): Երկու սեռ ունեցող գոյականներ: Թեմա 2. 
Եղանակավորման քերականական արտահայտությունը, ֆրանսերեն 

լեզվի խոնարհման բնութագիրը` indicatif (սահմանական եղանակ), 

conditionnel (պայմանական եղանակ), subjonctif (ըղձական եղանակ), 

imperatif (հրամայական եղանակ): Թեմա 3. Նախդիրների համակար-

գային դասակարգում, տարբեր հարաբերություններ արտահայտող 

նախդիրներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց: Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ 

տեքստը մասնագիտական թեմայով, երկրորդը` մեկնաբանել ծանոթ 

մասնագիտական տեքստը, երրորդը` խոսել մասնագիտական ոլորտի 

վերաբերյալ: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Jean-Luc Penfornis, Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE 

international, Paris, 2004 

2. G. Marhens, L. Martin, <Tout va bien>, 

3. Alfred  Fontenilles,  Mark  Heimerdinger  <La  vie  des  affaires>, 

4. В.Г. Матвиишин, В. П. Хобхун, Бизнес-курс французского языка,  

ЗАО <<Славянский дом книги>>, Москва, 2001 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

0304/B15 Կրոնների պատմություն 2 կրեդիտ 

2 ժամ 30/0/0 

3-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր 

գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, 

կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց դավանաբանական 

ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական 

եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի կրոնական ներփակ 

հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ: 
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Դասընթացի  ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- բացատրել` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ 

դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական 

առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ 

Առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները և տոնածիսական համակարգը.  
-  ներկայացնել ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների 

ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, 

առանձնահատկություններն ու միտումները, 
 Ընդհանրական  կոմպետենցիաներ՝ 
- կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների 

տարբերակում և քննական արժևորում: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2. 
Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: 

Թեմա 3. Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, 

հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4.  Քրիստոնեություն: 

Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5.   
Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները: Թեմա 6.  
Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7.  Հայ Առա-

քելական եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8.  Հայ Առաքելական 

եկեղեցին X-XIV դարերում: Թեմա 9.    Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-

XVIII դարերում: Թեմա 10.  Հայ Առաքելական եկեղեցին XIX-XX 

դարերում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 

հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:  

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Ալիշան Ղ. Հայոց հին հավատքը կամ հեթանոսական կրոնը, Եր., 

2002թ. 

2. Աստվածաշունչ 

3. Алов А.А., Владимирон Н.Г., Овсиенко Ф.Г., Мировые религии, М., 

1998г. 

 

 

0202/B15 Մշակութաբանություն 2 կրեդիտ 

2 ժամ 30/0/0 

3-րդ կիսամյակ Ստուգարք 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել 

մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության 

վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի 

բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների 

մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել հայ  և համաշխարհային 

մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա գործընթացների վրա: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- սահմանել և բացատրել գիտության մեջ «մշակույթ» հասկացության 

ամենատարածված սահմանումները և տեսությունները,  

- բացատրել մշակույթի բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- օգտագործել ընդհանուր գիտելիքները համաշխարհային և հայ 

մշակույթների պատմական զարգացումների օրինաչափությունների 

վերաբերյալ:  

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և 

խնդիրները: ‹‹Մշակույթ›› հասկացության սահմանումները, 

գործառույթները,  մշակույթի էության, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2. Մշակույթ և 

քաղաքակրթություն: Թեմա 3. Բնություն և մշակույթ: Թեմա 4.  
Հասարակություն, մշակույթ և մարդ: Թեմա 5.   էթնոս, լեզու և մշակույթ: 

Թեմա 6.  Մշակույթի ծագումը,նրա զարգացման հիմնական փուլերը և 

միտումները: Թեմա 7.   Համաշխարհային մշակույթի պատմություն: 

Թեմա 8.  Հայ մշակույթի պատմություն: Թեմա 9. Ժամանակակից 

ինֆորմացիոն հասարակության մշակույթը և մշակութային 

ժառանգության պահպանման խնդիրը:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 

հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Գուրևիչ Պ. Ս., Մշակութաբանություն, Երևան, 2002 

2. Մելքումյան Գ., Մշակութաբանություն, Երևան, 2001 

3. Актуальные проблемы культуры 20-ого в., М., 2002 
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Կամընտրական դասընթացներ 
 

0304/B16 Իրավագիտություն 2 կրեդիտ 

2 ժամ  30/0/0 

4-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր 

ոլորտների օրենսդրական կարգավորման հիմունքները։ 

Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև 

իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
- սահմանել և մեկնաբանել  պետության և իրավունքի մասին 

հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը,  օրենսդրության առանձին 

ճյուղերի իրավական կարգավորման հիմունքները, կարևոր իրավական 

հասկացությունները, եզրույթները, 
 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում: 

Համառոտ բովանդակությունը՝  
Թեմա 1. Պետության  և  իրավունքի  տեսություն:Թեմա 
2.Սահմանադրական  իրավունք: Թեմա 3. Քաղաքացիական  իրավունք: 

Թեմա 4.  Քրեական  իրավունք: Թեմա 5. Աշխատանքային  իրավունք: 
Թեմա 6.  Ընտանեկան  իրավունք: Թեմա 7.  Տեղական  

ինքնակառավարում: Թեմա 8.  Վարչական  իրավունք: Թեմա 9. 
Դատավարական  իրավունք: Թեմա 10.  Արդարադատություն,  

դատախազություն  և  նոտարիատ:Թեմա 11. Կրթության,  գիտության,  

մշակույթի  և  սոցիալական  ոլորտի  ՀՀ  օրենսդրությունը: Թեմա 12.  
Միջազգային  իրավունք: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց 

(նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին 

դրական պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ քրեական իրավունք. ընդհանուր մաս, դասագիրք բուհերի 

համար, խմբ.`Գ. Ղազինյան, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007թ. 

2. ՀՀ քրեական դատավարություն. ընդհանուր մաս, դասագիրք 

բուհերի համար, հեղ.խմբի ղեկավար և խմբագիր`ի.գ.դ.Գ. Ղազինյան, 

Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2006թ. 

3. ՀՀ սահմանադրական իրավունք, Այվազյան Ն. և ուրիշներ, Եր., 
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Երևանի համալս. հրատ., 2008թ. 

4. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Բարսեղյան Ս. Կ., Մաս 1, 

դասագիրք բուհերի համար, Երևանի համալս. հրատ., 2006թ. 

 

0304/B16 Քաղաքագիտություն 2 կրեդիտ 

2 ժամ 30/0/0 

4-րդ կիսամյակ  Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտու-

թյան ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, 

հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ձևավորել 

ուսանողների մոտ քաղաքական իրականության վերլուծության պրակ-

տիկ հմտություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- տարբերակել և մեկնաբանել   քաղաքագիտության տեսական և 

կիրառական նշանակության հիմնահարցերը.  

- կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու 

բավարար ունակություններ, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի 

մեկնաբանման հարցերում 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալ կայացման 

գործընթացը: Թեմա 2. Քաղաքականությունը որպես սոցիալական 

երևույթ. բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 3. 
Քաղաքական իշխանության էությունն ու կառուցվածքը: Թեմա 4.  
Հասարակության քաղաքական համակարգը: Թեմա 5.   Պետությունը 

որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ: Թեմա 6.  
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր: 

Թեմա 7.  Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8.  
Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 9.    Կոռուպցիան և 

նրա դրսևորման տեսակները, նրա դեմ պայքարի ձևերն ու 

մեթոդները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր  հարցման  ձևով:  

Ուսանողին  տրվում  է  4  հարց  դաընթացի  բովանդակությունից,  

որոնց  բավարար  պատասխանի  դեպքում  ստուգարքը  

համարվում  է  հանձնված: 
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Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Մանուչարյան Հ., Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմություն, 

Երևան, 2002թ.: 

2. Քաղաքագիտության ներածություն, Երևան, 1996թ. 

3. Քաղաքագիտություն:  ԵՊՀ  հրատ.,  Երևան, 2006: 

4. Алмонд Г., Паузлл  Д., Сравнительная политология сегодня, М., 

2003г.  

 

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

0104/B01 Համակարգչից օգտվելու 

հմտություններ 

2 կրեդիտ 

2 ժամ 6/24/0 

1-ին  կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ձևավորել և զարգացնել համակարգչից 

արդյունավետ օգտվելու հմտություններ, որոնք կկիրառվեն  

ուսմումնառության ընթացքում, մասնագիտական, գործնական հետա-

զոտություններ ու վերլուծություններ կատարելիս, առօրյայում, և հիմք 

կհանդիսանան համակարգչով աշխատելու կարողությունների 

հետագա զարգացման համար: : 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- ներկայացնել համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի 

հիմնական սկզբունքները: 

- աշխատել Windows օպերացիոն համակարգի և Word, Excel, 

PowerPoint ծրագրերի հետ, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային, ավարտական աշ-

խատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար 

սլայդների պատրաստում և այլն):  

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկըզ-

բունքները: Օպերացիոն համակարգի հասկացություն և 

բազմախնդրայնության գաղափար: Windows օպերացիոն համակարգի 

գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: 

Թեմա 2. Microsoft Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3. 
Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ: Թեմա 4.  Microsoft 

PowerPoint ներկայացման ստեղծում: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձ-

նարարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած 

թեմաների վրա:  Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, 

նախապես տրված հարցաշարից: 

 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Microsoft  Word 2000. Эйткен, Вильямс, Питер, 2000 

2. Microsoft Excel  2000. Рычков В., Питер, 2000 

3. Microsoft  Word 2000. Справочник, Ю. В. Колесников, Питер, 2000 
4. Microsoft Excel  2000. Справочник, Б. Карпов, Питер, 2000 

 

 

0105/B02 Էկոլոգիայի և բնապահպանության 

հիմունքներ 

2 կրեդիտ 

2 ժամ 30/0/0 

1-ին կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք՝ 

ծանոթացնելով նրանց էկոլոգիա գիտության պատմությանը, բնական 

համակարգերի կազմավորման, գործունեության հիմունքներին, 

բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի 

հիմնախնդիրներին 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

-  սահմանել էկոլոգիայի՝ որպես գիտության ձևավորման, կենդա-

նիների և բույսերի էկոլոգիայի, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և 

նոոսֆերայի ուսմունքների, մարդկության կայուն զարգացման 

սկզբունքները 

-  կատարել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և 

կենսաբանական անալիզներ: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

-  վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և 

կատարել համապատասխան եզրակացություններ։ 

Թեմա 1. էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին, տեղն ու դերը 

մյուս գիտությունների համակարգում: Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ: 

Էկոլոգիական հիմնական օրենքները և կանոնները: Թեմա 
2.Էկոհամակարգի տարրերը և տրոֆիկ մակարդակները: Թեմա 3. 
Օրգանիզմների և միջավայրի փոխհարաբերությունը, էկոգործոններ: 

Թեմա 4.  Էներգիան էկոհամակարգերում: Սննդային շղթաներ: 
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Կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր: Թեմա 5.   Մարդու էկոլոգիա: Շրջակա 

միջավայր: Մարդածին համակարգեր: Թեմա 6.  Բնական պաշարների 

դասակարգումը: Գլոբալ արտադրություն և քայքայում: Թեմա 7.  
Շրջակա միջավայրի ոլորտների նկարագրություն: Թեմա 8.  
Պոպուլյացիոն էկոլոգիա: Թեմա 9. Շրջակա միջավայրի 

աղտոտվածության հիմնահարցերը: Գլոբալ էկոլոգիական պրոբլեմներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված 

հարցաշարից: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Գրիգորյան Կ., Եսայան Ա., Ժամհարյան Հ., Խոյեցյան Ա., Մովսեսյան 

Հ., Փիրումյան Գ., Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ, 

Երևան, 2010. 

2. Մելքոնյան Լ., Էկոլոգիայի հիմունքներ, Երևան, 2008 

3. Գրիգորյան Կ., Եսայան Ա., Բնապահպանություն և 

աստվածաբանություն, Երևան, 2007 

 

0105/B03 Բնագիտության ժամանակակից 

կոնցեպցիաներ 

2 կրեդիտ 

2 ժամ 30/0/0 

1-ին կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ձևավորել բնագիտական աշխարհայացք՝ 

ծանոթացնելով նրանց բնագիտության զարգացման պատմությանը, 

բնության համակարգերի կազմավորման, կառուցվածքի և զարգացման 

օրինաչափություններին, բնագիտության զարգացման ներկա 

միտումներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- ներկայացնել բնագիտության զարգացման հիմնական փուլերը, 

բնագիտության հիմնական սկզբունքները, բնության համակարգերի 

կառուցվածքը, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները, 

- կիրառել բնության համակարգերի կառուցվածքի  և զարգացման 

ընդհանուր սկզբունքների և օրինաչափությունների վերաբերյալ 

գիտելիքները տնտեսագիտական տարբեր հետազոտություններում: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

- կատարել համապատասխան եզրակացություններ բնության առա-

վել ընդհանուր համակարգերի վերաբերյալ: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ առարկայի 
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նպատակները, խնդիրները, ուսումնասիրության մեթոդները և զար-

գացման հիմնական փուլերը::  Թեմա 2.  Բնագիտական և հումանիտար 

մշակույթներ: Աշխարհի մեխանիկական, էլեկտրամագնիսական և 

ժամանակակից պատկերները:: Թեմա 3. Նյութի կառուցվածքի կոնցեպ-

ցիաները: Միկրոաշխարհի կառուցվածքների և փոխազդեցությունների 

կոնցեպցիաները: Տարրական մասնիկները: Հիմնարար փոխազդեցությ-

ունները::Թեմա 4. Հարաբերականության հատուկ և ընդհանուր սկըզ-

բունքները:Անորոշությունը աշխարհում: Անորոշությունների առնչությ-

ուն: Լրացման սկզբունք: Թեմա 5.  Աստղերի, մոլորակների և տիեզերքի 

կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները:  Թեմա 6. 
Կենդանի նյութի ձևերը, հատկությունները և կազմավորման մակար-

դակները:Թեմա 7. Էվոլյուցիոն կենսաբանության կոնցեպցիաները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված 

հարցաշարից կամ ռեֆերատ: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Գրիգորյան Կ.Վ. և ուրիշներ,  Էկոլոգիայի և բնության 

պահպանության հիմունքներ , Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: Զանգակ – 

97, 2010. 

2. Ասլանյան Լ. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ, ԵՊՀ 

Երևան 2007 

3. Канке В.А. Концепции современного естествознания, М.: Логос. 2002. 

 

 

0001/B04 Քաղաքացիական պաշտպանություն և 

արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն 

4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/30/0 

5-րդ կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում 

երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային 

վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում և այլն և 

պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և 

մեթոդներին, նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, 

բովանդակությանը և կատարմանը: Ինչպես նաև ուսանողներին 

սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր 

նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, 

արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ 

մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- բացատրել հնարավոր ԱԻ-ում  և պատերազմական պայմաններում 

ժամանակին և անհրաժեշտ պաշտպանվելու ձևերը ու մեթոդները, 

- ցուցաբերել արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն, 

- կիրառել   ստեղծված ԱԻ-ում  և պատերազմական պայմաններում 

ժամանակին և ճիշտ ու պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները,  

- ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն էքստրեմալ 

պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային 

ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, 

շոկային իրադրություն, վնասվածքներ,   

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- ստեղծագործաբար մոտենալ ԱԻ-ում  և պատերազմական 

պայմաններում անհրաժեշտ պաշտպանվելու, առաջին բուժօգնության 

ձևերին ու մեթոդներին: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կառուցվածքն 

ու խնդիրները: Թեմա 2. Արտակարգ իրավիճակները, նրանց 

բնութագրերն ու կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3. 
Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց 

սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա 4.  Հակառակորդի հարձակման 

ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախ-

ները և գնահատման մեթոդները: Թեմա 5.   Բնակչության 

պաշտպանության պաշտպանության կազմակերպումը արտակարգ 

իրավիճակների և պատերազմի ժամանակ: Թեմա 6.  Արտակարգ 

իրավիճակների և պատերազմի ժամանակ բնակչության 

բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղություն-

ները: Թեմա 7.  Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը 

արտակարգ իրավիճակների և պատերազմի ժամանակ, 

տեղեկատվության կազմակերպումը Թեմա 8.  Առաջին բուժօգնությունն 

ու մինչբժշկական օգնությունն արտակարգ իրավիճակներում: Թեմա 9.    
Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը 

արտակարգ իրավիճակների պայմաններում: Թեմա 10.  Սուր հի-

վանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 11.   
Հակահամաճարակային միջոցառումներն արտակարգ 

իրավիճակներում: Թեմա 12.  Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական 

հիվանդություններ: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը 

ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը `գործնական:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Եգորով Պ.Տ.,Շլյախով Ի.Ա., ՄորդվինովԴ.,Սիմոնենկո Ի.Վ.,Սիպայլո 

Յու. Ա., Քաղաքացիական  պաշտպանություն, Երևան, 1968թ. 

2. Զայցև Ա.Պ., Կորժավին Ա.Վ., Կոնյև Ա.Ի.,Քաղաքացիական  

պաշտպանություն, Հայաստան, 1984թ.  

1. Առաջին  օգնության հիմունքները: 

2. Առաջին  օգնության տարրերը: Հայկական կարմիր խաչի 

ընկերություն. մարդասիրության ուժը: 
3. В.  М.  Буонов.  <Первич.  Медицинская  помощь>. 
4. В.  В.  Юуенич  <Первич.    помощь  при  травмах>. 

 

  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

0201/B01 Տնտեսագիտության  տեսություն -1 6 կրեդիտ 

6 ժամ 45/0/45 

1-ին կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական 

տնտեսության գործառնության միկրոտնտեսական 

օրինաչափություններին, նրանց մոտ զարգացնելով անհրաժեշտ 

ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմնարար 

սկզբունքներին տիրապետելու և միկրոտնտեսագիտական ավելի 

կոնկրետ դասընթացների յուրացման համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝  

- սահմանել շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական օրինա-

չափությունները: 

- ներկայացնել տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների և 

կառավարության տնտեսական վարքագծի հիմնական սկզբունքները,  

- մեկնաբանել  շուկաների տիպային մոդելները: 

- բացահայտել սպառողի նախընտրությունների, գների և 

եկամուտների հիման վրա բարիքների որոշակի իմաստով լավագույն 

հավաքածուն, 

- որոշել ձեռնարկության շահույթը մաքսիմալացնող ռեսուրսների 

քանակները, 

- կանխատեսել իրավիճակի հնարավոր փոփոխությունների 
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պայմաններում սպառողի և/կամ ձեռնարկության վարքագիծը: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- զատորոշել անհրաժեշտ միկրոտնտեսագիտական գիտելիքներ 

հետագա մասնագիտական դասընթացները յուրացնելու համար: 

Համառոտ բովանդակությունը.  
Թեմա 1. Տնտեսագիտության  առարկան  և ուսումնասիրության մեթոդը: 

Թեմա 2. Անսահմանափակ  պահանջմունքների  բավարարման  

հնարավորությունը  սահմանափակ  ռեսուրսների  պայմաններում: 
Թեմա 3. Տնտեսական  համակարգերը  և  շրջապտույտը:  Թեմա 4.  
Պահանջարկի  և  առաջարկի  հիմունքները: Թեմա 5. Պահանջարկի  և  

առաջարկի  առաձգականությունը  և  դրա  նշանակությունը:  Թեմա 6.  
Սպառողի  վարքի  տեսության  հիմունքները: Թեմա 7.  Արտադրողի  

վարքի  և  արտադրության  ծախքի  տեսության  հիմունքեր:  Թեմա 8.  
Շուկայի  հիմնական  մոդելները:  Կատարյալ  մրցակցային  շուկա: 

Թեմա 9. Շուկայական  իշխանություն.  մոնոպոլիա  և  մոնոպսոնիա:  

Պետական  կարգավորման  տեսական  հիմնավորումը: Թեմա 10. 
Շուկայական  իշխանություն.  Մոնոպոլիստական  մրցակցությունը,  

օլիգոպոլիան  և  արդյունավետությունը  շուկայական  հիմնական  

կառուցվածքներում:  Թեմա 11. Ռեսուրսների  շուկաները: Թեմա 12.  
Աշխատանքը  շուկայական  տարբեր  կառուցվածքներում: Թեմա 13. 
Ռենտան,  տոկոսը  և  շահույթը  արտադրության  գործոնների  

շուկաներում: Թեմա 14. Հանրային  բարիքները,  արտաքին  էֆեկտները  

և  տեղեկատվական  ընդհատումները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
       Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 

յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Экономикс, 19-ое издание, Москва 2014. 

2. Курс экономической теории, Под ред. А. В. Сидоровича, 3-е издание, 

Москва 2007. 

3. Чепурин М. Н., Киселева Е. А., Курс экономической теории, Москва 

2006. 

4. Գ.Ա.Ղարիբյան, Հ. Ա. Մարզպանյան, Տնտեսագիտության 

ներածություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009 
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5. Աղաջանյան Հ.Ի., Միկրոէկոնոմիկա , Եր., 2010 

 

0105/ B02 Մաթեմատիկական անալիզ -1 6 կրեդիտ 

6 ժամ 45/45/0 

1-ին կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 

մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը` իրական թվեր, 

հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն, 

ածանցյալ, կիրառություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- սահմանել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, 

անընդհատ ֆունկցիաների, ածանցյալի հիմնական հատկությունները, 

- ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի 

հիմնական գաղափարներն ու սահմանումները: 

- հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները,  

- պարզել ֆունկցիայի անընդհատությունը,  

- հաշվել ածանցյալներ: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել յուրացրած մաթեմատիկական գաղափարները 

տնտեսագիտության մեջ: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Թվային հաջորդականություններ,  հաջորդականության  

սահմանը: Զուգամետ  հաջորդականությունների  հատկությունները: 

Թեմա 2. Մասնակի հաջորդականություններ: Մոնոտոն  

հաջորդականություններ, e-թիվը Թեմա 3. Թվային շարքեր,  շարքի  

գումարը: Թվային շարքի զուգամիտության  հայտանիշները: Թեմա 4.  
Բացարձակ  և  պայմանական  զուգամետ  շարքեր:  Լայբնիցի  

հայտանիշը: Թեմա 5.   Ֆունկցիայի  սահմանը:  Ֆունկցիայի  սահմանի  

Հայնեի  և  Կոշիի  սահմանումների  համարժեքությունը:  Թեմա 6.  Մեկ  

փոփոխականի  ֆունկցիայի  անընդհատությունը  կետում  և  

բազմության  վրա:  Խզման  կետերի  դասակարգումը: Թեմա 7.  
Անընդհատ  ֆունկցիաների  լոկալ  և  գլոբալ  հատկությունները; 

Վայերշտրասի և Բոլցանո–Կոշիի թեորեմները: Թեմա 8.  Ածանցյալ:  

Երկրաչափության,  ֆիզիկայի  և  տնտեսագիտության  խնդիրներ,  

որոնք  հանգեցնում  են  ածանցյալի  գաղափարին: Թեմա 9.    Տար-

րական ֆունկցիաների ածանցյալները, ածանցման  կանոնները,   բարդ 

և հակադարձ ֆունկցիաների ածանցյալները: Լոգարիթմական 

ածանցյալ: Թեմա 10.  Անորոշությունների  բացումը;  Լոպիտալի  
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կանոնը: Թեմա 11.   Մի  քանի  փոփոխականի  ֆունկցիայի  սահմանը,  

հաջորդական  սահմաններ:  Մի  քանի  փոփոխականի  ֆունկցիայի  

անընդհատությունը: Թեմա 12. Մի  քանի  փոփոխականի  ֆունկցիայի  

մասնակի  ածանցյալներ,  ածանցյալ  ըստ  ուղղության,  գրադիենտ:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր  են, 

յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների  

քայլը  0,5  է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 2,5-

ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Մովսիսյան Յու. Մ. Բարձրագույն հանրահաշիվ,ԵՊՀ, Երևան 1983թ. 

2. Գևորգյան  Գ.  Գ. և  ուրիշներ  Մաթեմատիկական  անալիզի  

խնդրագիրք,  հատոր  առաջին,  Երևան  2002թ. 

3.Никольский  С.  М.  Математический  анализ,  М.  т 1,2,1999г. 

4.Кудрявцев  Курс  математического  анализа,  т 1, М.  1999г. 

 

 

0105/B03. Վերլուծական երկրաչափություն և 

գծային հանրահաշիվ 

6 կրեդիտ 

6 ժամ 45/45/0 

2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վերլուծական 

երկրաչափության գիտելիքների անհրաժեշտ հենք` գծային 

հանրահաշվի, մաթեմատիկական անալիզի դասընթացներում և որոշ 

տնտեսական մոդելներում օգտագործելու համար: Ծանոթացնել գծային 

հանրահաշվի արդիական մեթոդներին և տնտեսության վերլուծության 

խնդիրներում դրանց կիրառություններին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- բացատրել   գծային հավասարումների համակարգերի լուծման 

Գաուսի և Կրամերի եղանակները, 

- սահմանել  ուղղի և հարթության հավասարումները: 

- կատարել գործողություններ վեկտորների և մատրիցների հետ, 

լուծել գծային հավասարումների համակարգեր,  

- հաշվել տրված վեկտորների սկալյար, վեկտորական և խառն 
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արտադրյալները, 

-  հաշվել երկու ուղիղների, երկու հարթությունների, ուղղի և հարթու-

թյան կազմած անկյունը, կետի հեռավորությունը ուղղից և հարթու-

թյունից, 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

- կիրառել ստացած մաթեմատիկական գիտելիքները  գործնականում, 

- կիրառել ստացած մաթեմատիկական գիտելիքները 

տնտեսագիտության մեջ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Վեկտորները որպես ուղղորդված հատվածներ: Վեկտորի 

կոորդինատները: Գործողություններ վեկտորների հետ: Վեկտորի 

պրոյեկցիա: Սկալյար արտադրյալ: Համագիծ, համահարթ, օրթոգոնալ 

վեկտորներ: Թեմա 2. ՈՒղղի ընդհանուր, նորմալ, պարամետրական, 

կանոնական հավասարումները հարթության մեջ: ՈՒղիղների 

փոխդասավորվածությունը: Կետի հեռավորությունն ուղղից: Երկու 

անհայտով գծային անհավասարումներ: Թեմա 3. Հարթության ընդ-

հանուր և նորմալ հավասարումները, կետի հեռավորությունը հարթու-

թյունից: ՈՒղիղը որպես հարթությունների հատում: ՈՒղղի 

պարամետրական կանոնական հավասարումները տարածությունում: 

Երեք անհայտով գծային անհավասարումներ: Թեմա 4.  Ճառագայթի, 

կիսահարթության, կիսատարածության ուռուցիկությունը: ՈՒռուցիկ 

բազմությունների հատումը: Բազմության ուռուցիկ թաղանթ: ՈՒռուցիկ 

բազմանիստ:Ֆարկաշի թեորեմը: Թեմա 5.   Տեղափոխություններ և 

տեղադրություններ, նրանց զույգությունը, քանակը: n–րդ կարգի որոշիչ, 

նրա հատկությունները: Մինոր, լրացուցիչ մինոր հանրահաշվական 

լրացում, Լապլասի թեորեմը: Գծային հավասարումների համակարգի 

լուծման Գաուսի մեթոդը, Կրամերի կանոնը: Թեմա 6.  Մատրիցներ: 

Գործողություններ մատրիցների հետ: Չվերասերված քառակուսի 

մատրիցի հակադարձը, միավոր մատրից: Մատրիցային 

հավասարումներ: Քառակուսի մատրիցների արտադըրյալի որոշիչը: 

Թեմա 7.  Գծային տարածության սահմանումը, աքսիոմները և դրանց 

հետևանքները: Գծային տարածության վեկտորների անկախ և կախյալ 

համակարգեր: Վեկտորների համակարգի բազա (առավելագույն 

անկախ ենթահամակարգ) և ռանգ: Գծային տարածության բազիս: 

Մատրիցի ռանգը որպես սյուն վեկտորների համակարգի ռանգ: 

Մատրիցի ռանգը 0–ից տարբեր մինորների միջոցով: Թեմա 8.  Գծային 

հավասարումների համակարգի համատեղելիության Կրոնեկեր–

Կապելիի թեորեմը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
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Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից  յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Փիլիպոսյան Վ.Ա., Օհնիկյան Հ.Հ. Վերլուծական երկրաչափության 

խնդրագիրք, ԵՊՀ , Երևան 2011թ. 
2. Д.В. Беклемишев  Курс    аналитической геометрии  и  линейной  

алгебры,  ФИЗМАТЛИТ  2005г. 

3. О.Н. Цубербиллер  Задачи  и  упражнения  по  аналитической  

геометрии,издательство  <Лань>, 31 –е  изд.  Москва  2003,. 

4. Н.В. Ефимов, Краткой курс аналитической геометрии ФИЗМАТЛИТ, 

2005г. 

 

0104/B04 Տնտեսական ինֆորմատիկա 2 կրեդիտ 

2 ժամ  15/15/0 

2-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել ծրագրային 

փաթեթների միջոցով տնտեսական ինֆորմացիայի մշակման 

գիտելիքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ. 

- թվարկել  տնտեսական ինֆորմացիայի ծրագրային մշակման 

սկզբունքները  և առանձնահատկությունները,  

-  աշխատել տիպային ծրագրային  փաթեթներով,  

- հաշվարկել  տնտեսագիտական գործոնների արժեքների հաշվարկ 

VBA (Ms Excel միջավայրում) լեզվով, 

- կիրառել  տիպային ծրագրավորման փաթեթները 

տնտեսագիտական վերլուծություններում ու նախագծերի ավտոմա-

տացման խնդիրներում: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- հայթայթել և վերլուծել տեղեկատվություն  տարբեր աղբյուրներից, 

- կունենա տնտեսական ինֆորացիան մշակելու հիմնարար 

գիտելիքներ՝ հետագա մասնագիտական դասընթացները յուրացնելու 

համար: 
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Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Տնտեսական ինֆորմացիայի համակարգչային մշակման ծրագ-

րային ապահովումը: Թեմա 2. VBA ծրագրավորման լեզուն և նրա 

հիմնական տարրերը: Թեմա 3. VBA լեզվի օպերատորները: Թեմա 4.  
VBA պրոցեդուրաներ և ֆունկցիաներ: Թեմա 5.   VBA ֆինանսական, 

վիճակագրական, մաթեմատիկական ֆունկցիաների կիրառությունը 

տնտեսագիտական հետազոտություններում: Թեմա 6.  VBA-ում  

ֆորմաների,  մենյուների  և  երկխոսային  պատուհանների  

կիրառությունը:  Թեմա 7.  Նախագծերի ավտոմատացումը 

ղեկավարման էլեմենտների միջոցով: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:  

2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Մ.Բունիաթյան, Գ.Ղուկասյան VBA ծրագրավորում 

տնտեսագետների համար, Երևան, 2005. 

2. А.Гарнаев Excel, VBA, Internet в экономике и финансах, Санкт-

петербург, 2002г. 

3. С.В.Симонович Информатика базовый курс, учебник для ВУЗ-ов, 

2000г. 

Дж.Уокенбах Професиональное програмирование на VBA в Excel.  

Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2003г. 

 

 

0201/B05 Տնտեսագիտության տեսություն -2 4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/30 

2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական 

տնտեսության գործառնության մակրոտնտեսական 

օրինաչափություններին, տալ բավարար գիտելիքներ և 

ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմնարար 

սկզբունքներին տիրապետելու համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ  

- թվարկել մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները 

- սահմանել հավասարակշռության մոդելները,  

- մեկնաբանել  պետության տնտեսական քաղաքականության ուղղու-
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թյունները  ու արդյունավետության չափանիշները, արտաքին տնտե-

սական գործունեության հիմնարար սկզբունքները, 

-  հաշվարկել առկա տեղեկատվության պայմաններում տարբեր 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների մեծությունները, 

- վերլուծել իրականացվող պետական քաղաքականությունը և դրա 

վերաբերյալ անել որոշակի դատողություններ: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

- կիրառել  անհրաժեշտ մակրոտնտեսագիտական գիտելիքներ 

հետագա մասնագիտական դասընթացները յուրացնելու համար: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Ազգային հաշիվների  համակարգը: Համախառն ներքին 

արդյունքը: Գների ինդեքսներ և իրական մակրոցուցանիշներ:  Թեմա 2. 
Մակրոնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 3. 
Հիմնական մակրոտնտեսական կախվածությունները:  Թեմա 4.  
Ամբողջական  ծախսումները և արտադրության հավասարակշիռ 

ծավալը: Թեմա 5.   Ամբողջական պահանջարկը և ամբողջական 

առաջարկը: Հավասարակշռությունը   «AD–AS»  մոդելում և դրա 

փոփոխությունները: Թեմա 6.  Ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 7.  
Փողը և բանկային գործը: Դրամավարկային քաղաքականությունը: 

Թեմա 8. Ընդհանուր հավասարակշռությունը և «IS-LM» մոդելը:   Թեմա 
9. Տնտեսական աճը:  Թեմա 10. Մակրոտնտեսական 

քաղաքականությունը և տեսությունը: Բանավեճային  հարցեր: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր  են, 

յուրաքանչյուրը՝   5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների  

քայլը  0,5  է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 4,3,3  միավորով: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. К. Р. Макконелл, С. Л. Брю  Эконамикс: принципы, проблемы и 

политика: пер. 19-го англ.Изд. – М.:ИНФРА-М, 2014. – XXVIII,  

1. Курс экономической теории: учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред.  

2. А. В. Сидоровича/; МГУ 3-е изд. – Москва, 2007.  

3.  Գ.Ա.Ղարիբյան, Հ. Ա. Մարզպանյան, Տնտեսագիտության 

ներածություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 
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0105/B06 Մաթեմատիկական անալիզ -2 6 կրեդիտ 

6 ժամ 45/45/0 

2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել համապատասխան 

մաթեմատիկական ապարատ` ֆակուլտետում դասավանդվող 

«Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ», 

«Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն», 

«Միկրոտնտեսագիտություն», «Մակրոտնտեսագիտություն» և այլ դաս-

ընթացների յուրացման համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝  

- սահմանել և մեկնաբանել դիֆերենցելի ֆունկցիաների, ինտեգրելի 

ֆունկցիաների և ինտեգրալի հատկությունները, 

- հետազոտել ֆունկցիաները  ածանցյալի միջոցով,  

- հաշվել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

-  կիրառել ստացած մաթեմատիկական գիտելիքները 

տնտեսագիտության խնդիրներում: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ֆունկցիայի էքստրեմումի անհրաժեշտ և բավարար 

պայմանները: Թեմա 2. Դիֆերենցիալ  հաշվի  հիմնական թեորեմները` 

Ռոլի, Լագրանժի և Կուշիի թեորեմները: Թեմա 3. Թեյլորի բանաձևը  և  

նրա  մնացորդային  անդամը:    Թեմա 4. Ֆունկցիայի  գրաֆիկի  

ասիմպտոտները: Ֆունկցիայի գրաֆիկի  ուռուցիկությունը, շրջման  

կետեր: Թեմա 5.   Անընդհատ  ֆունկցիայի  մեծագույն  և  փոքրագույն  

արժեքները  հատվածում:  Մեկ  փոփոխականի  ֆունկցիայի  գրաֆիկի  

կառուցման  փուլերը:  Թեմա 6.  Նախնական  ֆունկցիա  և   անորոշ 

ինտեգրալ: Անորոշ  ինտեգրալի  հատկությունները: Թեմա 7.  Մասերով 

ինտեգրման և փոփոխականի փոխարինման բանաձևերը անորոշ 

ինտեգրալում: Թեմա 8.  Որոշյալ ինտեգրալի  սահմանումը, կորագիծ 

սեղանի մակերեսի հաշվումը, տնտեսագիտական խնդիրներ: Թեմա 9.    
Դարբուի գումարները  և  նրանց  հատկությունները:  Որոշյալ  

ինտեգրալի  գոյության  անհրաժեշտ  և  բավարար  պայմանը: Թեմա 10.  
Ինտեգրելի  ֆունկցիաների  դասերը`  անընդհատ ֆունկցիայի  և  

մոնոտոն,  սահմանափակ  ֆունկցիայի  ինտեգրելիությունը: Թեմա 11.   
Որոշյալ ինտեգրալի հատկությունները: Միջին  արժեքի  թեորեմ: Թեմա 
12. Փոփոխական  վերին  սահմանով  ինտեգրալի  անընդհատությունը,  

դիֆերենցելիությունը: Թեմա 13. Մասերով  ինտեգրման  և  
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փոփոխականի  փոխարինման  բանաձևերը  որոշյալ  

ինտեգրալում:Թեմա 14.  Որոշյալ  ինտեգրալի  կիրառությունները  

բնագիտությունում  և  տնտեսագիտությունում:Թեմա 15. Անիսկական  

ինտեգրալներ:  I և II  սեռի  անիսկական  ինտեգրալների  

զուգամիտությունը: Թեմա 16. Սովորական դիֆերենցիալ հավա-

սարումների  տեսության   տարրերը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից  յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է  10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1.  Մովսիսյան Յու. Մ. Բարձրագույն հանրահաշիվ,ԵՊՀ, Երևան 1983թ. 

2. Ղազարյան Հ.Գ. և ուրիշներ, Սովորական  դիֆերենցիալ  

հավասարումներ,  Երևան,  2002թ. 

3. Ղազարյան Հ.Գ. և ուրիշներ, Սովորական դիֆերենցիալ  

հավասարումների  խնդրագիրք,  Երևան,  1987թ. 

4. Գևորգյան  Գ.Գ. և ուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի  

խնդրագիրք,  հատոր  երկրորդ,  Երևան  2003թ. 

5. Օհանյան  Վ.Հ., Մաթեմատիկական  անալիզ: - Դասախոսություններ,  

առաջին  մաս,  ԵՊՀ,  2008թ.: 

 

 

0104/B07 Գործույթների հետազոտման 

մաթեմատիկական մեթոդներ 

6կրեդիտ   

6 ժամ   45/45/0 

3-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տարբեր 

բնագավառներում առաջացած հիմնական գործնական խնդիրների 

մաթեմատիկական մոդելների կառուցման, դրանց միջոցով այդ 

խնդիրների լուծման եղանակների հետազոտման և կիրառման 

ունակություն:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- սահմանել և մեկնաբանել  գործույթների հետազոտման 

ժամանակակից մաթեմատիկական մոդելները և դրանց լուծման 

եղանակները, 
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- տարբերակել  որոշումների կայացման տիպային մոդելները  և 

լուծման եղանակները,  

- որոշել հետազոտվող խնդրի (համակարգի) նպատակը, նկարագրել 

այլընտրանքային լուծումները, սահմանել վերջիններիս արդյունա-

վետությունը,  

- կառուցել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը և գտնել լավագույն լու-

ծումը համաձայն ընդունված նպատակի: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդները 

տնտեսագիտական խնդիրներում: 

Համառոտ բովանդակությունը       
  Թեմա 1. Մաթեմատիկական մոդելների կառուցման սկզբունքները և 

նպատակային հայտանիշների մշակումը: Թեմա 2. Գծային 

ծրագրավորման ստանդարտ, երկակի, կանոնական խնդիրները, նրանց 

կապը, երկակիության թեորեմ: Թեմա 3. Գծային ծրագրման խնդիրների 

լուծման հիմնական եղանակները: Թեմա 4. Հոսքային խնդիրներ, նրանց 

կապը կոմբինատոր խնդիրների հետ, Ֆորդ-Ֆալկերսոնի թեորեմը և 

ալգորիթմը: Թեմա 5. Դինամիկ ծրագրման եղանակը և այդ եղանակով 

խնդիրների լուծումը: Թեմա 6. Խաղային խնդիրներ, մինիմաքսի 

թեորեմ, խաղերի տեսության հիմնական թեորեմ և նրա կապը 

երկակիության հետ 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից  յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է  10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Մ.Սահակյան, Հ.Սարգսյան, Ս.Սարգսյան, Ռ.Տոնոյան, Տնտեսության 

վերլուծության մաթեմատիկական  եղանակներ, մաս 1, Գործույթների 

հետազոտում, Կառավարման գիտություն, Երևան, 1997թ. 

2. Մ.Սահակյան, Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական 

եղանակներ, մաս 3, Գործույթների հետազոտումը տնտեսության 

կառավարման խնդիրներում, Խնդիրներ և վարժություններ, Երևան, 

2001թ. 

3. Գ.Տոնոյան, Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական 

մեթոդներ, Գծային ծրագրում, Մաս 1, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 

2011 
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4. Хемди А.Таха, Введение в исследование операций, Москва, 2005. 

Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Introduction to operations research, 

Stanford University, Seventh Edition, Online book 

 

0105/B08 Հավանականություն և կիրառական 

վիճակագրություն 

5 կրեդիտ 

4 ժամ 30/30/0 

3-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել որոշակի 

գիտելիքներ պատահական մեծությունների և պատահական 

պրոցեսների, ինչպես նաև բաշխման ֆունկցիաների ու սահմանային 

թեորեմների, անհայտ պարամետրերի գնահատման ու վարկածների 

ստուգման տեսությունների վերաբերյալ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- սահմանել և մեկնաբանել  հավանականությունների տեսության և 

մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնարար հասկացությունները, 

- բացատրել  հավանականային հիմնական բանաձևերը: 

-  հաշվել պատահույթի հավանականությունը, նրա բնութագրիչները,  

- գնահատել անհայտ պարամետրերը և կատարել վարկածների 

ստուգում: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

- կիրառել հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության հիմնարար գիտելիքները տնտեսագիտական 

խնդիրներում: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Հավանականային տարածություն:  Թեմա 2. Պատահական 

մեծություն և բաշխման ֆունկցիա:  Թեմա 3. Պատահական մեծու-

թյունների թվային բնութագրիչները:  Թեմա 4.  Սահմանային 

թեորեմները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից  յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է  10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1.Калинина  В.Н.,  Панкин  В.Ф,  Математическая  статистика,  Москва,  



60 

 

Высшая  школа,1998, 

2.Бочаров  П.П.,  Печинкин  А.В,  Теория  вероятностей.  Математическая   

статистика,  Москжа,  Гардарика,  1998, 

3.Айвазяк  С.А.,  Мхитарян  В.С,  Прикладная  статистика  и  основы  

эконометрии,  Москва , Юнити,  1998.:   

 

0201/B09 Ֆինանսական հաշվարկների հիմունքներ 4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/30/0 

3-րդ կիսամյակ Առանց եզրաափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ապագա մասնագետների մոտ ձևավորել 

տեսական գիտելիքներ և պրակտիկ հմտություններ դրամական 

հոսքերի վերլուծության, ներդրումային ծրագրերի արդյունավետության 

գնահատման, ֆինանսավարկային հաստատությունների գործարքների 

տոկոսների, ֆինանսական շուկայում շրջանառվող հիմնական 

գործիքների արժեքի և եկամտաբերության որոշման նպատակով 

օգտագործվող ֆինանսական հաշվարկների վերաբերյալ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 
- գնահատել ֆինանսական շուկաներում շրջանառվող ֆինանսական 

գործիքների եկամտաբերությունը, 

- որոշել արժեթղթերի արժեքը և եկամտաբերությունը,  

- գնահատել ներդրումային ծրագրերի արդյունավետությունը, 

իրականացնել տարբեր տեսակի վարկերի համեմատական 

վերլուծություն: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 
- ցուցաբերել ճիշտ կողմնորոշվելու, որոշումներ կայացնելու 

կարողություններ տարբեր իրավիճակներում  

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1.Պարզ և բարդ տոկոսադրույք: Թեմա 2.Պարզ և բարդ 

զեղչադրույք: Թեմա 3. Համարժեք տոկոսադրույք և զեղչադրույք: 

Ինֆլյացիայի ներառումը ֆինանսական հաշվարկներում: Թեմա 4. 

Բերված արժեքի տնտեսագիտական բովանդակությունը և հաշվարկը: 

Անուիտետ: 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. В.А. Попов, Основы финансовых вычислений, Москва, 2017  
2. И.Ю. Выгодчикова, Основы финансовых вычислений, Саратов. 2012 
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3. М. С. Шемякина, Основы финансовых вычислений, Красноярск, 2007 

 

 

0201/B10 Ֆինանսական  ինստիտուտներ և 

շուկաներ 

4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/30 

3-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից 

ֆինանսական շուկաների էությունը, տեսակները, գործառույթները և 

կառուցվածքը, ինչպես նաև ֆինանսական ինստիտուտների` 

դեպոզիտարիաների, ինվեստիցիոն ընկերությունների և հաշվարկային 

կազմակերպությունների գործառույթները: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- թվարկել ֆինանսական շուկաների գործարքների հիմնական ձևերը, 

-  գնահատել ֆինանսական շուկայում տարբեր իրավիճակները և 

օրինաչափությունները: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 
- հայթայթել և վերլուծել  տեղեկատվություն տարբեր աղբյուրներից: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Ֆիանսական շուկաները տնտեսական համակարգում: Թեմա 
2. Փողի շուկա: Թեմա 3. Արժեթղթերի էությունը և տեսակները: Թեմա 4.  
Արժեթղթերի շուկա: Թեմա 5.   Արժույթի շուկա: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 

յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Հիմնական  գրականության  ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը արժեթղթերի շուկայի  մասին, 2007, 

2. Մնացականյան Հ., Ֆինանսական  շուկաներ. Ուսումնական 

ձեռնարկ, Ե., 2006, 

3. Լ.Հ.Բադանյան, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Ե., 

2007, 

4. О.А.Школик, Финансовые рынки и финансово-кредитные институты, 

Екатеринбург, 2014, 
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5. Frederic S. Mishkin, Stanley Eakins, Financial markets and institutions, 

8th edition, Pearson, 2014 

 

0201/B11  Տնտեսական իրավիճակների 

մոդելավորում 

4 կրեդիտ 

4 ժամ 45/15/0 

4-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում 

տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի, 

սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, տալ գիտելիքներ 

տնտեսության տարբեր ոլորտներում ու մակարդակներում 

մոդելավորման հնարավորությունների վերաբերյալ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- թվարկել տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի 

հիմնարար սկզբունքները և մեթոդները,  

- մեկնաբանել տնտեսական տարբեր երևույթների և գործընթացների 

ուսումնասիրման համար կիրառվող հիմնական տնտեսա-

մաթեմատիկական մոդելները: 

-  ընտրել և հիմնավորել տարբեր տնտեսագիտական խնդիրների 

լուծման նպատակով համապատասխան 

տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդը և դրա կիրառման 

նպատակահարմարությունը, 

- մշակել կոնկրետ տնտեսագիտական խնդիրների լուծման 

նպատակով տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ և դրանց 

կիրառմամբ կատարել համապատասխան հաշվարկներ: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կայացնել որոշումներ կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում՝ 

ձեռքբերած գիտելիքների և հմտությունների հիման վրա: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Պատմական ակնարկ: Դասընթացի ուսումնասիրության 

օբյեկտը և առարկան, տնտեսա–մաթեմատիկական մոդելի 

հասկացությունը, մոդելների դասակարգումն ու հիմնական տիպերը, 

մոդելավորման փուլերը: Թեմա 2. Տնտեսական աճի մոդելները: Թեմա 3. 
Արտադրության գծային մոդելներ: Թեմա 4.  Ցանցային մոդելներ: Թեմա 
5.   Պաշարների կառավարման խնդիրները: Թեմա 6.  Օպտիմալ 

կառավարման խնդիրը: Թեմա 7.  Խաղային մոդելներ: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է  10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում (ՈՒսումնական 

ձեռնարկ): - Եր., ԵՊՀ  հրատ.,  2009: 

2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. «Математические методы и модели». 

Санкт-Петербург, 2006 г. 

3. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. «Математические методы и модели в 

управлении». Москва, 2000 г. 

Хемди А.Таха, Введение в исследование операций, Москва, 2005. 

 

0201/B12 Վիճակագրություն 5 կրեդիտ 

4 ժամ  30/30/0 

4-րդ կիսամյակ  Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ վիճակագրական մեթոդների 

օգտագործման հմտություններ, ծանոթացնել օգտագործվող 

տնտեսական վիճակագրության ցուցանիշների համակարգին, 

կատեգորիաներին, հաշվարկման եղանակներին: 

 Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա  

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝  
- ներկայացնել օգտագործվող տնտեսական վիճակագրության 

ցուցանիշների համակարգը, կատեգորիաները, հաշվարկման եղա-

նակները: 

-  հավաքել, ամփոփել և վերլուծել տնտեսության տարբեր 

ոլորտներին վերաբերող վիճակագրական տվյալները, 

- կատարել  վիճակագրական տվյալների համադրումներ և 

համեմատական վերլուծություններ: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- հիմնավորել իր տեսակետը համապատասխան փաստարկներով: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Վիճակագրության առարկան, մեթոդը, խնդիրները և 

կազմակերպումը: Թեմա 2. Վիճակագրական դիտարկումներ: Թեմա 3. 
Վիճակագրական ամփոփում, աղյուսակներ, խմբավորումներ: 
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Գրաֆիկական մեթոդը վիճակագրության մեջ: Թեմա 4. Ընդհանրացնող 

վիճակագրական ցուցանիշներ: Թեմա 5. Միջին մեծություններ:  Թեմա 
6. Վարիացիայի ցուցանիշները: Թեմա7. Ընտրանքային դիտարկում: 

Թեմա 8. Դինամիկայի շարքեր, դրանց վերլուծությունը: Թեմա 9. 
Ինդեքսներ, ինդեքային մեթոդ:  Թեմա10. Փոխկապվածությունների 

վիճակագրական ուսումնասիրությունը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Պետրոսյան Ա.Ն., Վիճակագրության տեսության հիմնական  

բանաձևերը, տեղեկատու,  Երևան,  2004. 

2. Պետրոսյան Ա.Ն. Վիճակագրության  ընդհանուր  տեսություն,  

Ուսումնական  ձեռնարկ,  Երևան,  2009. 

3. Шмойлова  Р.А.,  Минашкин  В.Г.,  Садовникова  Н.А.,  Шувалова  Е.Б.,  

Теория  статистики.  М.,  <Финансы    и  статистика>,  2003 

 

 

0201/B13 Համաշխարհային տնտեսություն  4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/30 

4-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել աշ-

խարհի տնտեսությունների համապարփակ նկարագիրը, տալ 

տեղեկություններ տարբեր երկրների տնտեսությունների մասին, ինչը 

հիմք կհանդիսանա Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի 

ասպարեզում ճիշտ կողմնորոշվելու համար: 

 Դասընթացի ավարտին ուսանողը . 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- ներկայացնել  տեղեկություններ տարբեր երկրների 

տնտեսությունների մասին, 

- կողմնորոշվել պրակտիկ աշխատանքի ընթացքում տարբեր 

նպատակներով համագործակցության համար երկրների, ինչպես նաև 

ոլորտների և բնագավառների ընտրության հարցում, 
 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
-  գնահատել սեփական ունակությունները և որոշում կայացնել 
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հետագա ուսումնառության կամ աշխատանքի կատարելագործման 

համար: 

 Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Համաշխարհային  տնտեսությունը   և  դրա  զարգացման  

փուլերը: Թեմա 2.    Աշխատանքի  միջազգային  բաժանումը  և  

կոոպերացումը: Թեմա 3. Արդիականության  գլոբալ  հիմնախնդիրները:  

Թեմա 4. Համաշխարհային տնտեսական աճի  տեմպերն  ու  

համամասնությունները: Թեմա 5.    Միջազգային  առևտուր: Թեմա 6.  
Միջազգային  ֆինանսավորում: Թեմա 7. Աշխատուժի  միջազգային  

միգրացիա: Թեմա 8. Միջազգային  գիտատեխնիկական  

գործակցություն: Թեմա 9.  Միջազգայաին  ֆիրմաներ: Թեմա 10. Ազատ  

տնտեսական  գոտիներ:  Թեմա 11.  Միջազգային  տնտեսական  

ինտեգրացիան: Թեմա 12. Զարգացած  երկրները  համաշխարհային  

տնտեսության  մեջ: Թեմա 13. Զարգացող  երկրները  համաշխարհային  

տնտեսության  մեջ: Թեմա 14. Հայաստանի  տնտեսության  

ինտեգրվածությունը  համաշխարհային  տնտեսության  մեջ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գնահատվում են  

յուրաքանչյուրը  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Авдокушин Е.Н.  Международные экономические отношения. М. 2001. 

2. Мировая  экономика / под  ред.  А.С.Булатова.  М.  2002. 

3. Мировая  экономика / под  ред.  И.П.Николаевой.  М.  2000. 

4. Семенов К.А. Международные экономические отношения.  М.  2003. 

5. Спиридонов  И.  П.  Мировая  экономика  м.  2001. 

6.    Цыпин  И.С.,  Весник  В.Р.  Мировая  экономика.  М.  2008. 

 

 

 

0201/B14 Տնտեսագիտական մտքի պատմություն 5  կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/30 

4-րդ կիսամյակ Առանց   եզրափակիչ գնահատման  դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է օժանդակել ուսանողներին առավել համա-

կողմանի ըմբռնել և յուրացնել ժամանակակից տնտեսագիտության 

ձևակերպումները: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.  

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- ներկայացնել տնտեսագիտության զարգացման և տնտե-

սագիտական տեսությունների ձևավորման պատմությանը, 

- մեկնաբանել ժամանակակից հայտնի տնտեսագիտական 

ուսմունքների հիմնական մոտեցումները, 

- վերլուծել և մեկնաբանել տնտեսական տարբեր հիմնախնդիրները 

տնտեսագիտական տարբեր ուղղությունների տեսանկյունից, 

- կատարել տարբեր տնտեսագիտական տեսությունների 

համեմատական վերլուծություն: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- դիտարկել տնտեսագիտական խնդիրները տարբեր 

տնտեսագիտական ուսմունքների համատեքստում: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Տնտեսագիտական  մտքի  պատմության  ներածություն: Թեմա 
2. Տնտեսագիտական  միտքը  Հին  Աշխարհում: Թեմա 3. 
Տնտեսագիտական  պատկերացումները  Միջին  Դարերում: Թեմա 4. 
Կապիտալիզմի  սկզբնավորման փուլի  տնտեսագիտական  

պատկերացումները: Թեմա 5. Դասական  քաղաքատնտեսության  

սկիզբն  Անգլիայում  և  Ֆրանսիայում: Թեմա 6.  Ադամ  Սմիթը  և  նրա  

<Ազգերի  հարստության  բնույթի  և  պատճառների  

ուսումնասիրություն>  աշխատությունը: Թեմա 7. Շուկայական  

տնտեսության  ինքնակարգավորման  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: Թեմա 12. Մարժինալիզմը.  սահմանային  

օգտակարության  տեսությունը: Թեմա 13. Ալֆրեդ  Մարշալի  

տնտեսագիտական  տեսությունը: Թեմա 14. Ինստիտուցիոնալիզմ: 
Թեմա 15. Քեյնսյան  տեսությունը: Թեմա 16. Նոր  Պահպանողական  

տեսությունները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Գ.Ս.Գալստյան, Ա.Ռ.Մարտիրոսյան, Կ.Ռ.Ավետիսյան, 

Մ.Ռ.Եղիազարյան, Ա.Հ.Հակոբջանյան, Հ.Գ.Մարգարյան, 

Ա.Ռ.Ներսիսյան, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Երևան 2009: 
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2. Ядгаров Я.С., История экономических учений, Москва 2009.  

3. Блауг М. Методология экономической науки.М.2004. 

4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.М.1994. 

5. Galbraith J. History of Economics. The past and present.London.1987. 

 

 

0201/B15 Պետական ֆինանսներ 3 կրեդիտ 

 3 ժամ  30/0/15 

 4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պետական 

ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման և ծախսման մեխանիզմների, 

բյուջետավորման մեթոդների և դրանց իրավական հիմքերի հետ: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
- ներկայացնել և մեկնաբանել  բյուջետային համակարգը, թվարկել և 

դասակարգել պետական և տեղական բյուջեների եկամուտների 

ձևավորման աղբյուրները և դրանց ծախսման ուղղությունները, 

- գնահատել և վերլուծել   բյուջետային դեֆիցիտի ֆինանսավորման 

եղանակները  և պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները, 

- ներկայացնել   ծրագրային բյուջետավորման համակարգը և 

պետական ֆինանսական վերահսկողության մեխանիզմները: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- կիրառել ստացած  գիտելիքները գործնականում: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Պետական ֆինանսների էությունը: Թեմա 2. Բյուջետային 

համակարգը: Թեմա 3. Տեղական ֆինանսներ: Թեմա 4. Բյուջետային 

դեֆիցիտի ֆինանսավորման խնդիրները (սենյորաժ, պետական 

պարտատոմսեր և արտաքին ֆինանսավորում): Թեմա 5.  Ծրագրային 

բյուջետավորման համակարգի էությունը և ներդրման 

հնարավորությունները:  Թեմա 6.  Ֆինանսական վերահսկողություն:  

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին,  1997 

2. Վ. Վարդանյան, Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն, Ֆինանսներ. 

Ձեռնարկությունների ֆինանսներ., ձեռնարկությւոնների 

տնտեսագիտություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2005 
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3. В.В. Ковалев, Финансы, Москва, 2007,   

4. Н.В. Миляков, Финансы, Москва, 2004 

 

 

0104/B16. Համակարգչային պրակտիկում 3 կրեդիտ 

3 ժամ 0/45/0 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել  և զարգացնել  

ծրագրային փաթեթների միջոցով  տնտեսական գործընթացների 

մոդելավորման և վերլուծության հմտություններ: 

Դասընթացի  ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- բացատրել  MS Excel  և MS Access  ծրագրային փաթեթների միջոցով 

տնտեսական գործընթացների մոդելավորման և վերլուծության 

սկզբունքները և դրանց կիրառությունները: 

- լուծել  մասնագիտական խնդիրներ MS Excel  և MS Access 

կիրառական փաթեթներով : 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- լուծել մասնագիտական խնդիրները համակարգչային փաթեթներով 

և կատարել վերլուծություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ֆինանսական  հաշվարկների, վիճակագրական և 

ֆինանսական վերլուծությունների իրականացումը MS Excel 

միջավայրում: Թեմա  2.   Գծային  և ոչ գծային ծրագրավորման, խաղերի 

տեսության խնդիրների լուծումը MS Excel միջավայրում:  Թեմա  3.    MS 

Excel–ի հնարավորությունները դինամիկ, ցանցային մոդելների 

վերլուծության համար: Լեոնտևի միջճյուղային հաշվեկշռային մոդելը:  

Որոշումների կայացումը անորոշության պայմաններում:  Թեմա 4.   
Տվյալների բազաների նախագծում և մշակում MS Access փաթեթով: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Юрченко Т.В.,  Информационные технологии в экономике. Решение 

экономических задач средствами MS EXCEL 2007: Учебное пособие.  

ННГАСУ, 2010.  132 с. 

2. Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю., Золотарюк А.В., Технология 

экономических  расчетов Средствами Excel. «Новейшая желтая» 

методичка, Москва. 2006. 143 с. 
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3. Соловьев В.И. Методы оптимальных решений, учебное пособие., М.: 

Финансовый университет, 2012. 364 с. 

4. Степанов А.Г., Разработка управленческого решения средствами 

пакета Excel: Учеб. пособие, 2001. 172 с. 

5. Л.А.Анеликова Лабораторные работы по Exсel, М., 2006. 

6. Практикум по экономической информатике. Часть 1. Под ред. 

Шуремова Е.Л., М: Перспектива 2000 

7. Златопольский Д.М., 1700 заданий по Microsoft Excel. БХВ-Петербург, 

2003-544 с. 

 

 

0201/B17 Ձեռնարկության էկոնոմիկա 4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/30 

5-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է շուկայական տնտեսության պայմաններում 

ձեռնարկության հիմնական ֆունկցիաների, կառուցվածքային 

տարրերի ու հատկությունների, ձեռնարկության գործունեության 

կազմակերպման առանձնահատկությունների, ռեսուրսների, ծախսերի 

ու արդյունքների ուսումնասիրումը:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- վերլուծել ձեռնարկության տնտեսական վարքի բնույթը շուկայի 

ընդհանուր սկզբունքների և օրինաչափությունների համատեքստում, 

- սահմանել ձեռնարկության գործունեության նպատակը և 

խնդիրները, 

- կայացնել  պարզագույն կառավարչական որոշումներ, 

-  կայացնել կառավարչական որոշումներ ձեռնարկության 

նպատակադրումների ձևակերպման, ձեռնարկատիրությունների 

կազմակերպման վերաբերյալ: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

-  գնահատել սեփական ունակությունները և որոշում կայացնել 

հետագա ուսումնառության կամ աշխատանքի կատարելագործման 

համար 

 Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Ձեռնարկատիրական գործունե-

ությունը որպես ձեռնարկության գործունեության օբյեկտ:  Ձեռնարկա-

տիրական  կորպորատիվ  ձևերը: Թեմա 3. Ձեռնարկության  

գործունեության  իրավական  դաշտը  ՀՀ-ում: Թեմա 4.  Ձեռնարկության  
շուկայական  մոդելը  և  մրցունակությունը: Թեմա 5. Արտադրական  
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պրոցեսի  կազմակերպումը  ձեռնարկությունում: Թեմա 6.  
Արտադրության  տնտեսական  և  սոցիալական  արդյունավետությունը:  

Թեմա 7. Ձեռնարկության  աշխատանքի  նորմավորման  հիմունքները: 
Թեմա 8. Ձեռնարկության  /ֆիրմայի/  ներդրումային  գործունեությունը: 
Թեմա 9. Ձեռնարկության  հիմնական  և  շրջանառու  միջոցները: Թեմա 
10. Ձեռնարկության /ֆիրմայի/ տնտեսական գործունեության 

պլանավորումը: Թեմա 11. Ձեռնարկության արտադրական  

հզորությունը  և  արտադրական  ծրագիրը: Թեմա 12.  Ձեռնարկության  

կադրերը:  Աշխատանքի  արտադրողականությունը  և  ձեռնարկության  

աշխատակիցների թվաքանակի պլանավորումը: Թեմա 13.  
Արտադրության ծախքերը:  Կալկուլյացիան:  Ծախսերի  նախահաշիվը: 

Թեմա 14.  Ձեռնարկության  շահույթը  և  շահութաբերությունը: Թեմա 
15. Ձեռնարկության գնային քաղաքականությունը: Թեմա16. 
Ձեռնարկության  ֆինանսների  կառավարումը: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է  10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:   

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. В.Я.Горфинкел, В.А.Швандара, Экономика предприятия, Москва, 

2003 

2. Р.Брейли, С.Майерс, Принципы корпоративных финансов, Москва, 

1997 

3. А.Томпсон,  Дж. Форби, Экономика  фирмы, Москва,1998 

4. Е.Л.  Кантор, Экономика  предприятия.  Санкт-Петербург, 2003 

5. В.Я.  Хрипач, Экономика  предприятия, 2001 

6. ՀՀ Քաղաքացիական  օրենսգիրք 

7. Сим Джей К., Сингел Джоэл Г., Финансовый менеджмент, Москва, 

1996 

 

 

 0201/B18  Միկրոտնտեսագիտություն 4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/30/0 

5-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտության տեսության 

միկրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը: 



71 

 

Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին սովորեցնել տարբեր 

մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել 

տնտեսվարող սուբյեկտների վարքագծային առանձնահատ-

կությունները և պատկերացում կազմել հիմնական միկրոտնտեսական 

ցուցանիշների միջև դրսևորվող առնչությունների մասին։ 

          Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.՝ 

 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

 Մ1 Սահմանել հիմնական միկրոտնտեսական հասկացությունները, 

օրենքները և դրանց միջև դրսևորվող օրինաչափությունները, 

 Մ2 Ներկայացնել սպառողի և արտադրողի տեսությունները, նրանց 

վարքագծի օպտիմալացման պայմանները և դրանց վրա ազդող 

գործոնները, 

 Մ3 Մեկնաբանել շուկայական հավասարակշռության մոդելները, 

շուկայի բացերը (հանրային բարիքներ, արտաքին արդյունքներ, 

տեղեկատվական ասիմետրիաներ ու մոնոպոլիաներ) և դրանց 

կարգավորման եղանակները, 

 Մ4 Վերլուծել տիպային տնտեսա-մաթեմատիկական 

իրավիճակները։ 

 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝  

 

 Ը1  Թիմում աշխատելու հմտություններ, 

 Ը2  Բանավոր և գրավոր խոսքը փաստարկված կառուցելու 

կարողություններ, 

 Ը3  Ստեղծագործական մտածելակերպ  

 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Սպառման տեսության հիմունքները: Թեմա 2. Սպառողի 

օգտակարության մաքսիմալացման խնդիրը Թեմա 3.  Օգտակարության 

մաքսիմալացման երկակի խնդիրը Թեմա 4.  Եկամտի և փոխարինման 

էֆֆեկտները Թեմա 5. Սպառողի բարեկությունը բնութագրող 

ցուցանիշները Թեմա 6.  Սպառողի վարքագիծը էնդոգեն եկամտի 

պայմաններում։ Շուկայական պահանջարկ Թեմա 7.  Արտադրողի 

տեսության հիմունքները Թեմա 8. Արտադրության ծավալի և գնի 

որոշումը տարբեր շուկայական կառուցվածքների դեպքում Թեմա 9. 

Ընդհանուր հավասարակշռության տեսություն Թեմա 10. Շուկայի 

բացերը և դրանց կարգավորումը 
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 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով։  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը  10 միավոր 

առավելագույն արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Х. Р. Вэриан, Микроэкономика. Промежуточный уровень, Москва, 

1997  

2. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика. 

Санкт-Петербург,  2003 

3. Geoffrey A. J. and Philip J. R, Advanced Microeconomic Theory, 3rd 

Edition, Pearson Education Limited, New York, 2011 

4. Mas-Colell A. and Whinston M., Microeconomic Theory, Oxford 

Univeristy Press, Oxford, 1995 

5. Barro R., Macroeconomics: A Modern Approach, South Western College 

Pub., 2007 

6. Silberberg E. and Wing S., The Structure of Economics, McGraw Hill, 

New York, 2001 

 

 

0201/B19 Միջազգային տնտեսագիտություն 4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/30 

 5-րդ կիսամյակ   Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ բազային տեսական և 

էվոլյուցիոն գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության զարգացման 

մասին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
- ներկայացնել  միջազգային առևտրի և միջազգային ֆինանսների 

հիմնական տեսությունները, 

- դասակարգել և մեկնաբանել միջազգային առևտրի և արտաքին 

տնտեսական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու 

հասկացությունները: 

- վերլուծել միջազգային առևտրի և ֆինանսների ոլորտում տեղի 

ունեցող գործընթացները, 

- գնահատել դրանց հնարավոր ազդեցությունները երկրի 

տնտեսության վրա: 

http://freakonomics.ru/
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 Ընդհանական կոմպետենցիաներ՝ 

- դիտարկել տնտեսագիտական խնդիրները համաշխարհային 

առևտրի և միջազգային շուկաների մակարդակով: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Առևտրատնտեսական տեսություն-

ների և հայացքների առաջացումը: Թեմա 3. Համաշխարհային 

տնտեսության վերաբերյալ տեսությունների ձևավորումը: Թեմա 4.  
Համաշխարհային տնտեսության աճը և ռեսուրսների շուկա: Թեմա 5.   
Աշխատանքային ռեսուրսների միգրացիա: Թեմա 6. Կապիտալի շարժը 

համաշխարհային տնտեսությունում: Թեմա 7.  Վճարային հաշվեկշռի 

էությունը և կառուցվածքը: Թեմա 8.  Հովանավորչական քաղաքա-

կանություն: Թեմա 9.    Ոչ մաքսային քաղաքականություն: Թեմա 10.  
Միջազգային արժութային համակարգի ձևավորումը: Թեմա 11.   
Միջազգային դրամավարկային կազմակերպություններ: Թեմա 12.  
Տնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսության պայմաններում: 

Թեմա 13. Գլոբալիզացիան և համաշխարհային տնտեսությունը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գնահատվում են՝  

յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում  է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

 Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Թ. Թորոսյան, Միջազգային տնտեսագիտություն. առևտուր և 

 ֆինանսներ, (2-րդ հրատ.), Երևան, 2005: 

2. Ю. Киреев, Международная экономика, в 2 частях, М., Владос, Ч1 

1999,  Ч2 2001,  

3. Steven Husted, Michael Melvin, International Economics, (7th ed.), 

Prentice Hall, 2006.   

4. P. Krugman, , M. Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, 

(8th Int. ed.), Addison-Wesley Longman, 2008. 

 

 

 0201/B20.  Կորպորատիվ ֆինանսների հիմունքներ 4 կրեդիտ 

 4ժամ   30/0/30 

 5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ 

ներդրումային պորտֆելների կազմման և կառավարման վերաբերյալ, 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Steven%20Husted
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Michael%20Melvin
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ինչպես նաև ներկայացնել կապիտալ բյուջետավորման էությունը և 

մեթոդները:  

 Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.  

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
- դասակարգել և մեկնաբանել կապիտալ  բյուջետավորման  

մեթոդները, 

- կազմել ներդրումային պորտֆել, որոշել պորտֆելի 

եկամտաբերությունը և ռիսկը, 

- կիրառել  կապիտալի արժեքի որոշման և ֆինանսական 

որոշումների կայացման մեթոդները: 

 Ընդհանական կոմպետենցիաներ՝ 
- ցուցաբերել կապիտալ բյուջետավորման խնդիրներում ճիշտ 

կողմնորոշվելու և  որոշումներ կայացնելու կարողություններ: 

 Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Փողի ժամանակային արժեքը և կապիտալ բյուջետավորումը: 
Թեմա 2. Ռիսկը կապիտալ բյուջետավորման մեջ: Թեմա 3. Պորտֆելի 

կառավարման հիմունքներ: Թեմա 4.  Կապիտալի արժեք և 

կառուցվածք: Թեմա 5.   Դիվիդենդային քաղաքականություն: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Р. Брейли, С. Майерс, Принципы корпоративных финансов, Москва, 

2008 

2. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, Fundamentals of 

Corporate Finance, 3rd edition, 2001 

3. Ivo Welch, Corporate Finance An Introduction, 2009  

 

 0201/B21 Էկոնոմետրիկա  4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/30/0 

 5-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ տնտեսագիտական 

հետազոտություններում քանակական և որակական էկոնոմետրիկ 

մեթոդների կիրառման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ: 

Դասընթացի հաջող ավարտին կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝  

- Ունակ կլինի համակարգչային փաթեթների կիրառությամբ 

գնահատել իր կողմից ստեղծված մոդելների պարամետրերը, 

- Կյուրացնի տնտեսագիտական հետազոտություններ իրականացնելու 
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վիճակագրական մոտեցումները և էկոնոմետրիկ մոդելների 

տեսակները 

- Ունակ կլինի  վիճակագրական մեթոդների օգնությամբ ստուգել 

մոդելների համապատասխանության և պարամետրերի  վերաբերյալ 

տարբեր վարկածներ: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- Էկոնոմետրիկ մոդելների օգնությամբ կլուծի մի շարք գործնական 

տնտեսագիտական խնդիրներ, 

- Կկարողանա տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և 

դրանց հիման վրա կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Պարզ ռեգրեսիոն մոդելներ: Թեմա 2 Մի շարք փոփոխական-

ներով ռեգրեսիոն մոդելներ: Թեմա 3. Մի շարք փոփոխականներով 

ռեգրեսիայի որոշ ասպեկտներ: Թեմա4. Մնացորդների վերլուծություն: 
Մնացոդների կորելացիա և բազմադիսպերսիայնություն (հետերո-

սկեդաստիկություն): Թեմա 5. Սպեցիֆիկացիայի սխալներ և բաց 

թողնված փոփոխականի շեղում: Թեմա 6. Գործիքային փոփոխա-

կանների եղանակը: Միաժամանակյա հավասարումների միջոցով 

տրվող մոդելների ուսումնասիրում: Թեմա 7.  Ժամանակային շարքեր: 
Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: Թեմա 8.  Պանելային տվյալներով տրվող 

մոդելների ուսումնասիրում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  յուրաքանչյուրը  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Wooldridge, J. M. 2012. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 

South-Western Cengage Learning 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. 2004. Эконометрика. 

Москва, изд. “Дело”. 

3. Кристофер Доугерти (1999) Введение в эконометрику, М: ИНФРА-М, 

1999 

4. Damodar Gujarati (2004) Basic Econometrics, The McGraw-Hill 

Companies 
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0201/B22 Հաշվապահական հաշվառում-1 4 կրեդիտ 

 4 ժամ 30/30/0 

 5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ 

կազմակերպության մրցունակության ապահովման գործընթացում 

հաշվառման կարևորության, մեթոդի տարրերի և իրականացման 

սկզբունքների մասին: Պարզաբանել տնտեսական, հաշվապահական 

հաշվառման հիմունքները, ֆինանսական, կառավարչական և հարկա-

յին հաշվապահությունների առանձնահատկությունները, կազմակերպ-

ման ձևերը: Ինչպես նաև ուսանողների մոտ ձևավորել, զարգացնել 

արդյունավետ հաղորդակցության, հիմնախնդիրները տրամաբանորեն 

լուծելու, դատելու, առաջարկություններ անելու ունակություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- սահմանել և բացատրել հաշվապահական հաշվառման 

առարկան,մեթոդը,ֆինանսական հաշվառման հիմնական տարրերը, 

- բացատրել ֆինանսական, կառավարչական և      հարկային հաշվա-

ռումների առանձնահատկությունները, ֆինանսական հաշվառման 

գործառույթները, խնդիրները, 

- մեկնաբանել դասընթացի սահմաններում նախատեսված  

մասնագիտական տերմինները 

- աշխատել հաշվային պլանով, գործառնությունների համար գրել 

հաշվապահական ձևակերպումներ, լրացնել հաշվապահական 

փաստաթղթեր, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- օգտվել  հաշվապահական փաստաթղթերից և հասկացություններից  

տնտեսական որոշումներ կայացնելիս: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հաշվապահական հաշվառման առարկան և մեթոդը: Թեմա 2. 

Հաշվապահական հաշվեկշիռ /ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվություն/  և հաշիվներ: Կրկնակի գրանցում: Թեմա 3. Գնահա-

տում և կալկուլյացիա: Փաստաթղթավորում և գույքագրում:  Թեմա 4. 
Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը, հաշվային 

պլան: Թեմա 5. Ֆինանսական հաշվառման տեսակները, սկզբունքները: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են՝  

յուրաքանչյուրը 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը, 2002թ. 
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2. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության

հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան եվ դրա կիրառման

հրահանգ,  2012 

3. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ, 

2012: 

4. Ա.Զ.Սարգսյան, Ռ.Պ.Համբարձումյան, Ա.Մ.Մարջանյան, 

Ն.Ս.Օգանեզովա և ուրիշներ  /Հաշվապահական հաշվառում: 

Ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, Տնտեսագետ 2014:  

5. Թ. Մովսիսյան, Հաշվապահական հաշվառում, Երևան, 2015 

6. Կ. Զուրաբյան, Ն.Գասպարյան, Հաշվապահական հաշվառում: 

Ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, ՀՈՒՄԿ, ԵՊՀ տպագրատուն, 2011 

7. Ֆինանսական հաշվառման  հիմունքներ, Հայաստանի 

հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Երևան 2012 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. 5-е 

изд.,перераб и доп. Москва ИНФРА-М, 2008 

9. M.Powers, B.Needles, S.Crosson, Financial and Managerial Accounting   

Ninth edition, South-Western, Cengage Learning, 2011 

 

 

0201/B23 Բանկային գործ 6 կրեդիտ 

6 ժամ 45/30/15 

6-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել բանկային համակարգը, 

Կենտրոնական բանկի և առևտրային բանկերի ֆունկցիաները, 

խնդիրները, ինչպես նաև դրանց կողմից իրականացվող 

գործառնությունները, մատուցվող ծառայությունների տեսակները, 

ձևերը և եղանակները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- սահմանել  բանկային համակարգի էությունը և 

առանձնահատկությունները, 

- բացատրել  կենտրոնական բանկի և առևտրային բանկերի 

գործառույթները, 

- ծանոթ կլինի բանկերի կողմից իրականացվող 

գործառնություններին, մատուցվող ծառայությունների տեսակներին, 

ձևերին և եղանակներին: 

- գնահատել և վերլուծել առևտրային բանկի տնտեսական 

գործունեության ֆինանսական արդյունքները, 

- կատարել բանկերի գործառույթներից բխող աշխատանքներ: 
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 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել իրավիճակային խնդիրների լուծման և որոշումներ կայաց-

նելու մեխանիզմները: 

 Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բանկային համակարգ: Թեմա 2. Առևտրային բանկերի ակտի-

վային և պասիվային գործառնություններ: Թեմա 3. Առևտրային 

բանկերը որպես արժութային և արժեթղթերի շուկայի մասնակիցներ: 

Թեմա 4.  Առևտրային բանկերի գործունեության ֆինանսական 

արդյունքների ամփոփ գնահատման համակարգեր:   

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում են՝ առավելագույնը 5 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում  է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:   

 Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը Բանկերի և բանկային գործունեության մասին, 1996 

2. ՀՀ օրենքը Կենտրոնական բանկի մասին, 1996 

3. <Բանկային գործ> ուսումնական ձեռնարկ, գլխ. խմբագիր` Բ. 

Ասատրյան,Երևան 2013թ. 

4.  «Банковское Дело» учебник, под. ред. проф. Коробковой Г.Г., Москва 

2004г. 

5. «Банковское Дело» экспресс-курс, под ред. проф. Лаврушина О.И., 

Финансовая Академия прսи Правительстве РФ., Москва 2009г. 

6. «Основы Банковской Деятельности», под ред. проф. Тагирбекова К.Р., 

Российская Экономическаф Академия им. Г.В. Плеханова, Москва 2003г.. 

7. «Банковское Дело» учебник, Жарковская Е.П., Москва 2006г. 

«Банковские Операции» учебник, Печникова А.В., Москва 2005г. 

 

 

 0201/B24  Կառավարչական հաշվառում 4 կրեդիտ 

4 ժամ  30/30/0 

6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է համակարգչային մոդելների օգնությամբ 

ներկայացնել ձեռնարկությունների ծախսերի կառավարման և 

բյուջետավորման ժամանակակից փորձը, ծանոթացնել ձեռնարկության 

արդյունավետ կառավարման համար հաշվառման ժամանակակից 

համակարգի ձևավորման հիմնական սկզբունքներին: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- դասակարգել և մեկնաբանել  ծախսերը  և  ծախսումները,  

արտադրանքի  ինքնարժեքի  կալկուլյացիայի  մեթոդները: 

-  կատարել  ծախս – ծավալ - շահույթ   վերլուծություն,   

- կատարել  ծախսումների  դասակարգում  և  ինքնարժեքի  

կալկուլյացիա: 

- մեկնաբանել  անուղղակի  ծախսերը  արտադրանքի  ինքնարժեքի  

վերագրման  մեթոդները, 

- թվարկել  ներքին  հաշվառման  խնդիրները, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կատարել  վերլուծություն  և  կայացնել  կառավարչական  

որոշումներ ստացված  տեղեկատվության  հիման  վրա   

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կառավարչական հաշվառման դերը, նշանակությունը, 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Ծախսերի դասակարգումը և 

վարքագիծը: Թեմա 3. Ծախսերի գնահատումը: Թեմա 4.  Նյութական 

ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 5.   Աշխատանքային ծախսերի 

հաշվառումը: Թեմա 6.  Ծախսերի հաշվառման պատվերային մեթոդը: 

Թեմա 7.  Ծախսերի հաշվառման փուլային մեթոդը: Թեմա 8.  
Արտադրական վերադիր ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 9.    Ծախսերի 

հաշ-վառման սահմանային մեթոդը: Թեմա 10.  Ծախսածածկման 

վերլուծությունը: Թեմա 11.   Ծախսերի հաշվառման նորմատիվային 

մեթոդը: Թեմա 12.  Բյուջետային պլանավորումը և վերահսկողությունը: 

Թեմա 13.  Գնագոյացումը և որոշումների կայացումը: Թեմա 14. 

Ինքնարժեքի հաշվառման ABC մեթոդը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10  միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը, 2002թ. 

2. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության

հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան եվ դրա կիրառման

հրահանգ  2012 

3. Հաշվապահական հաշվառման  միջազգային ստանդարտներ, 2012: 

4. Ա.Զ.Սարգսյան, Մ.Բ. Պողոսյան. Կառավարչական հաշվառում : 

Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի տնտեսագիտական 

մասնագիտությունների ուսանողների համար. Երևան 2009   
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5. Մ. Գալստյան. Ինքնարժեքի հաշվառում Երևան 2003 

6. Ա.Գ. Ճուղուրյան. Կառավարչական հաշվառում: Ուսումնական 

ձեռնարկ բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների 

ուսանողների համար  Երևան 2005 

 

 

0201/B25 Ռիսկերի կառավարում և 

ապահովագրություն 

 2 կրեդիտ 

 

 2  ժամ  15/0/15 

 6-րդ կիսամյակ  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռիսկ 

հասկացությանը, ռիսկի ընդհանուր կառավարման խնդիրներին, 

նույնականացման, չափման, կառավարելիության ու 

վերահսկողության, ինչպես նաև մոնիտորինգի մեխա-նիզմներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
- սահմանել և մեկնաբանել ապահովագրության հիմնական 

հասկացություններն ու առանձնահատուկությունները, 

ապահովագրական հատուցման սկզբունքներն ու եղանակները, 

ապահովագրության կարգավորման օրենսդրա-իրավական հիմքերը, 

- ներկայացնել ռիսկերի կառավարման մոտեցումներն ու 

եղանակները, դրանց կանխարգելման եղանակները, տրոհման և 

փոխանցելիության սկզբունքները, ապահովագրական պահուստների 

ձևավորման և տեղաբաշխման առանձնահատկությունները, 

- թվարկել և բացատրել ապահովագրական շուկայի մասնակիցներին 

ներկայացվող պահանջները, ապահովագրական սակագնի 

սահմանման ձևերը և կանոններ: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- աշխատել թիմում, շփվել մասնագիտական լեզվով, անհայտ 

իրավիճակներում կողմնորոշվել, որոշումներ կայացնել, կատարել 

առաջարկություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ռիսկ կատեգորիայի հիմնական հասկացությունը: Թեմա 2. 
Ռիսկի ընդհանուր և ապահովագրական կառավարումը: Թեմա 3. 
Ապահովագրության էությունը, նպատակը և խնդիրները: Թեմա 4.  
Ապահովագրության սահմանումները: Թեմա 5.   Ապահովագրման 

տեսակները և դասակարգումը: Թեմա 6.  Ապահովագրական հարա-

բերությունների կարգավորման օրենսդրական հիմունքները ՀՀ-ում: 

Թեմա 7.  Ապահովագրական պայմանագիր: Թեմա 8.  Ռիսկերի 
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կանխարգելման եղանակները և վերաապահովագրության 

ինստիտուտը: Թեմա 9.    Ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալ 

մասնակիցները: Թեմա 10.  Ապահովագրական ծառայությունների 

գնագոյացման առանձնահատկությունները: Թեմա 11.   Ապահովա-

գրողների գործունեության կարգավորումը և ֆինանսական 

կայունության ապահովումը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 
գնահատվում է առավելագույնը 10  միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը Ապահովագրության և ապահովագրական 

գործունեության մասին, 2007 

2. Ա.Քառյան, Ապահովագրության հիմունքներ, Ուսումնական 

ձեռնարկ, Ե. 2009 

3. Е. А. Куликова, Риск-менеджмент, Екатеринбург, 2014 

4. Иванов А. А., Олейников С.Я., Бочаров С. А., Риск-менджмент, 

Москва, 2008 

 

0201/B26 Մակրոտնտեսագիտություն 4 կրեդիտ 

4 ժամ 30/30/0 

 6-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտության տեսության 

միկրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը: 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել 

մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջև առկա կապերը, 

մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունները: 

 Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- սահմանել մակրոտնտեսական հիմնական հասկացություններին և 

օրինաչափություններին,  

- ներլայացնել  մակրոտնտեսագիտության հիմնական 

տեսությունները, 

- բացատրել շուկայական տարբեր մոդելներում 

հավասարակշռության և օպտիմալության ձևավորման մեխանիզմները:  

- մեկնաբանել մակրոտնտեսական տարբեր ցուցանիշների 

փոխկապակցվածությունը,  վերլուծել և մեկնաբանել պետության 

մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և գնահատել դրա 

հնարավոր ազդեցությունը  կանխատեսել և մեկնաբանել տարբեր 
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երևույթների ու գործընթացների հնարավոր ազդեցությունը 

տնտեսության և դրա առանձին հատվածների վրա:   

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել ստացած հիմնարար մակրոտնտեսագիտական 

գիտելիքները հետագա մասնագիտական դասընթացներում  

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա1. Մակրոտնտեսագիտության ներածություն: Թեմա 2. Մակրո-

տնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 3. 
Ամբողջական առաջարկի և ամբողջական պահանջարկի ներածություն: 

Թեմա 4. Սպառում. խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 5. 
Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 6. Փողի 

պահանջարկը և առաջարկը: Թեմա 7. Իրական փոխանակային 

կուրսեր: Թեմա 8. Ինֆլյացիա: Թեմա 9. Մակրոտնտեսական քաղաքա-

կանությունն ու թողարկումը փակ տնտեսությունում: Թեմա 10. 
Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտսությունում` 

ֆիքսված և լողացող փո-խանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 11. 
Ինֆլյացիա, գործա-զրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 12. 
Երկարաժամկետ տնտեսական աճ: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում են՝ առավելագույնը 5 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում  է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:   

 Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Գ. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, <Հայաստան> 1997 

2. Սաքս Ջ., Լարրեն Ֆ. Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ 

տնտեսությունում, Եր. <Տնտեսագետ> 2002. 

3. Тарасевич Л. С., Гребенников П.И., Леусский А. И. Макроэкономика. 

Санкт- Петербург,  2003.  

4. Barro R., Macroeconomics: A Modern Approach, South Western College 

Pub., 2007 

5. Бурда М.,  Виплош И.,  Макроэкономика:  европейкий текст. С.-

петербург,  “Судостроение”, 1998 

 

0201/B27 Հաշվապահական հաշվառում -2 4 կրեդիտ 

4 ժամ  30/30/0 

6-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ 

կազմակերպության մրցունակության ապահովման գործընթացում 

հաշվառման կարևորության, մեթոդի տարրերի և իրականացման 

սկզբունքների մասին: Պարզաբանել տնտեսական, հաշվապահական 

հաշվառման հիմունքները, ֆինանսական, կառավարչական և հարկա-

յին հաշվապահությունների առանձնահատկությունները, կազմակերպ-

ման ձևերը: Ինչպես նաև ուսանողների մոտ ձևավորել, զարգացնել 

արդյունավետ հաղորդակցության, հիմնախնդիրները տրամաբանորեն 

լուծելու, դատելու, առաջարկություններ անելու ունակություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 
 - սահմանել, մեկնաբանել, հաշվառել կազմակերպության  ակտիվները, 

պարտավորությունները, սեփական կապիտալը, 

- աշխատել հաշվային պլանով, գործառնությունների համար գրել 

հաշվապահական ձևակերպումներ, լուծել հաշվապահական 

խնդիրներ,, լրացնել և ստուգել հաշվապահական փաստաթղթեր, 

- օգտվել  հաշվապահական փաստաթղթերից և հասկացություններից  

տնտեսական որոշումներ կայացնել: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 
- աշխատել թիմում, շփվել մասնագիտական լեզվով, անհայտ 

իրավիճակներում կողմնորոշվել, որոշումներ կայացնել, կատարել 

առաջարկություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը՝ 

Թեմա 1. Կազմակերպության ակտիվների հաշվառում Թեմա 2. Կազմա-

կերպության պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա 3. 
Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումը:  Տնտեսավարման ֆինանսա-

կան հետևանքների ձևավորումը և հաշվառումը: Թեմա 4.  Սեփական  

կապիտալի հաշվառումը: Թեմա 5.   Ֆինանսական հաշվետվություն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում են՝ առավելագույնը 5 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում  է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:   

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը «Հաշվապահական հաշվառման մասին», 2002թ. 

2. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության

հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան եվ դրա կիրառման



84 

 

հրահանգ  2012 

3. Հաշվապահական հաշվառման  միջազգային ստանդարտներ, 2012 

4. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ, 

2012:  

5. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրքը, 2016թ. 

6. ՀՀ օրենքը Եկամտային հարկի մասին 2010 

7. ՀՀ օրենքը շահութահարկի մասին,1997 

8. Ա.Զ. Սարգսյան, Ռ.Պ. Համբարձումյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. 

Օգանեզովա և ուրիշներ  /Հաշվապահական հաշվառում: Ուսումնական 

ձեռնարկ/ Երևան, Տնտեսագետ 2014: 

9.  Թ. Մովսիսյան, Հաշվապահական հաշվառում, Երևան, 2015 

10. Կ. Զուրաբյան, Ն. Գասպարյան, Հաշվապահական հաշվառում: 

/Ուսումնական ձեռնարկ/ Երևան, ՀՈՒՄԿ, ԵՊՀ տպագրատուն, 2011 

11. Ֆինանսական հաշվառման  հիմունքներ, Հայաստանի 

հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Երևան 2012 

12. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. 5-е 

изд.,перераб и доп. Москва ИНФРА-М, 2008 
13. M.Powers, B.Needles, S.Crosson, Financial and Managerial Accounting   

Ninth edition, South-Western, Cengage Learning, 2011 
 

0201/B28 Մենեջմենթ 6 կրեդիտ 

5 ժամ  45/0/30 

7-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել 

արդյունաբերական և ոչ արդյունաբերական կազմակերպությունների և 

նրանց արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ գիտական 

տեղեկատվություն, որը թույլ կտա ձեռք բերել կազմակերպության առջև 

դրված նպատակներն իրականացնելու ունակություններ: 

 Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- թվարկել շուկայական մրցակցային միջավայրում գործող կազմա-

կերպության կառավարման հարցերը, 

- իրականացնել ստրատեգիական պլանավորման բավարար 

գիտելիքներ, 

- կունենա գիտելիքներ կազմակերպչական գործընթացների, 

կազմակերպության նախագծման, մարդկանց գործունեության 

շարժառիթների, լիդերության, իշխանության և այլնի մասին: 

- կայացնել ճիշտ կառավարչական որոշումներ ձեռնարկության 

ներկա իրավիճակից ելնելով պարզագույն խնդիրների համար, 
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- կատարել աշխատանքի և պարտականությունների ճիշտ բաշխում 

աշխատակիցների միջև: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

 կկարողանա աշխատել թիմում և հարաբերվել կոլեկտիվի 

անդամների հետ, 

 կկարողանա ճիշտ կառավարել աշխատաժամանակը:  

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մենեջմենթի  տեսության  ներածություն: Թեմա 2. Մենեջմենթի  

զարգացումը  և  կայացումը: Թեմա 3. Ժամանակակից  մենեջմենթի  

հիմնական  մոտեցումները.  կառուցվածքային  տարրերը,  նպատակ-

ները,  առանձնահատուկ  գծերը: Թեմա 4.  Կազմակերպության  

միջավայրը  և  ենթակառուցվածքը: Թեմա 5.   Մենեջերի  

գործունեության  ուղղությունները  կազմակերպությունում: Թեմա 6.  
Մենեջմենթի  գործառույթները  և  կապակցող  գործընթացները  

կազմակերպությունում:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գնահատվում են՝  

յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում  է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1.  Սուվարյան  Յու.  Մ.  <Մենեջմենթ>  Երևան  2002թ. 

2. Стивен П.Роббинз,Мэри Коултер  “Менеджмент”; Издательский дом 

“Вильчис”, 2007,  

3. Дафт Р.  “Менеджмент”; Под ред. С. К. Мордовина-СПб. 2011,  

4.  Веснин В.Р. “Менеджмент”; Москва: Проспект,  2011,  

5. Пивоваров С.Э., Максимцев Н.А. “Сравнительный менеджмент”-СПб. 

2008, 

 

 

0201/B29 Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի 

էկոնոմիկա 

 6 կրեդիտ 

5 ժամ   45/0/30 

 7-րդ կիսամյակ  Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մարդկային 

ռեսուրսների շարժի, դրանց կառավարման, աշխատանքի շուկայի, 
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աշխատանքի վարձատրման, կազմակերպման, գործազրկության և 

կադրերի վերապատրաստման, սոցիալական ապահովության 

ծրագրերի, ինչպես նաև նշված խնդիրների պետական կարգավորման 

վերաբերյալ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
- վերարտադրել աշխատանքի էկոնոմիկա դասընթացի 

բովանդակությունը:   

- մատնանշել աշխատանքի շուկայի առանձնահատկությունները: 

- սահմանել և բացատրել աշխատանքի առաջարկն ու պահանջարկը, 

արտադրողականությունը:  

- մատնանշել  աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունների 

դերը:    

- վերլուծել  աշխատաշուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները: 

- վերլուծել և համեմատել գործազրկության տեսակները, կախված 

իրավիճակից: 

- համակարգել  աշխատաշուկայի ներքին և արտաքին տեղաշարժերը, 

աշխատանքային հարաբերությունները  և կառավարման մեթոդները: 

- տիրապետել  ձեռնարկության և աշխատանքի շուկայի մակարդակով 

աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծության և կառավարման 

մեթոդներին:  

- տիրապետել աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի, 

արտադրողակության վերլուծությանը: 

- տիրապետել միջազգաին կազմակերպությունների մակարդակով 

աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին:  

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կտիրապետի իրավիճակային խնդիրների լուծման և որոշումներ 

կայացնելու մեխանիզմներին: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Աշխատանքի էկոնոմիկայի առարկան և մեթոդը: Թեմա 2. 
Բնակչության աշխատանքային կառուցվածքը և զբաղվածությունը: 

Թեմա 3. Աշխատանքի շուկա: Թեմա 4.  Աշխատանքի առաջարկը: 

Թեմա 5.   Աշխատանքի պահանջարկը: Թեմա 6.   Աշխատուժի որակը:  

Թեմա 7.  Տեղաշարժը աշխատանքի շուկայում:  Թեմա 8.  Գործազրկու-

թյուն: Թեմա 9. Աշխատանքի ներքին շուկաները և ձեռնարկությունում 

աշխատանքի կառավարումը: Թեմա 10. Աշխատանքի պայմանները և 

կազմակերպումը:  Թեմա 11. Աշխատանքի արտադրողականությունը: 

Թեմա 12. Աշխատավարձ և աշխատանքի խթանում: Թեմա 13. 
Արհմիությունները և սոցիալական համագործակցությունը: Թեմա 14. 
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Աշխատանքային հարաբերությունների և աշխատանքի շուկայի 

պետական կարգավորումը:  Թեմա 15. Աշխատանքի միջազգային կազ-

մակերպությունը (ԱՄԿ) և աշխատանքային հարաբերությունների 

կարգավորման միջազգային փորձը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գնահատվում են՝  

յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում  է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: 

 Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Համբարձումյան Ա. Հ., Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի 

էկոնոմիկա, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2011: 

2. Эренберг Р., Смит Р.,  Современная экономика труда. Теория и 

государственная политика, М., 1996.  

3. Экономика труда и социально-трудовые отношения (под ред. Р.А. 

Колосовой, Г.Г. Меликяна), М., 1996. 

4. М.Г.Колосницына ,, Экономика труда’’ изд. Магистр, М. 1998. 

Конвенции и рекомендации МОТ 1919-1990. В. 2т., Женева 1991. 

 

0201/B30 Տնտեսական գործունեության 

վերլուծություն 

4կրեդիտ 

4 ժամ  30/30/0 

7-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ 

կազմակերպության մրցունակության ապահովման գործընթացում 

տնտեսական գործունեության վերլուծության կարևորության, 

տնտեսական գործունեության վերլուծության եղանակների, ինչպես 

նաև վերլուծության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության 

հավաքագրման ու մշակման մասին: Անհրաժեշտ է ուսանողներին 

ծանոթացնել կազմակերպության ֆինանսական դրության, արդյունքի, 

սնանկացման և ռիսկի գնահատման մեթոդիկային, ինչպես նաև 

ուսանողների մոտ ձևավորել, զարգացնել արդյունավետ 

հաղորդակցության, հիմնախնդիրները տրամաբանորեն լուծելու, 

դատելու, առաջարկություններ անելու ունակություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա ՝ 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- ընտրել անհրաժեշտ տնտեսական ինֆորմացիան, կազմել 



88 

 

վերլուծական աղյուսակներ, բացահայտել ցուցանիշների 

փոփոխությունները նախորդ տարիների նկատմամբ: 

- կատարել տրված տեղեկատվության հիման վրա  ոչ ընթացիկ և 

ընթացիկ ակտիվների օգտագործման արդյունավետության 

վերլուծություն, բացահայտել արտադրության արդյունավետության 

բարձրացման հնարավոր ռեզերվները: 

- գնահատել հաշվետվության տվյալներով կազմակերպության 

ֆինանսական դրությունը, ֆինանսական արդյունքը : 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

- աշխատել թիմում, շփվել մասնագիտական լեզվով, անհայտ 

իրավիճակներում կողմնորոշվել, որոշումներ կայացնել, կատարել 

առաջարկություններ 

Համառոտ բովանդակությունը՝ 

Թեմա 1. Տնտեսական գործունեության վերլուծության կարևորութ- յունը 

արտադրության կառավարման համակարգում: Արտադրության 

արդյունավետության բարձրացման պահուստների դասակարգումը: 

Թեմա 2. «Տնտեսական գործունեության վերլուծության» առարկան, 

խնդիրները, մեթոդը և տեսակները: Վերլուծության կազմակերպումը և 

տեղեկատվական բազան: Թեմա 3. Տնտեսական գործունեության 

վերլուծության եղանակները: Թեմա 4.  Ոչ ընթացիկ ակտիվների 

վերլուծություն: Թեմա 5.   Ընթացիկ ակտիվների վերլուծություն: Թեմա 

6. Եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն: Թեմա 7. Կանոնադրական 

կապիտալի վերլուծություն: Թեմա 8.  Ֆինանսական արդյունքների 

վերլուծություն: Թեմա 9. Ֆինանսական պարտավորությունների 

վերլուծություն: Թեմա 10. Կրեդիտորական պարտքի վերլուծություն: 

Թեմա 11.   Ֆինանսական դրության վերլուծություն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գնահատվում են՝  

յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում  է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. ՀՀ օրենքը «Հաշվապահական հաշվառման մասին», 2002թ. 

2. Հաշվապահական հաշվառման  միջազգային ստանդարտներ, 2012 

3. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ, 

2012:  

4. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրքը, 2016թ. 
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5. ՀՀ օրենքը Եկամտային հարկի մասին 2010 

6. ՀՀ օրենքը շահութահարկի մասին,1997 

7. Ա.Սարգսյան, Կ.Առաքելյան Տնտեսական գործունեության 

վերլուծություն. Երևան 2005 

8. Ա.Անդրեսյան. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն. Երևան 

2003, 

9. Ա.Բայադյան. Ձեռնարկությունների ֆինանսական դրության 

գնահատումը.Երևան 2002 

 

0201/B31 ՀՀ հարկային համակարգ 3 կրեդիտ 

 2ժամ   15/0/15 

 7-րդ կիսամյակ  Առանց  եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային համակարգի առանձնահատկություններին և դրա 

օրենսդրական ապահովմանն առնչվող հարցերին: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
- սահմանել ժամանակակից տնտեսության պայմաններում 

հարկային համակարգի կողմից լուծման ենթակա խնդիրները, 

- ներկայացնել հարկային համակարգի էությունը և գործառույթները, 

- մեկնաբանել ՀՀ հարկային համակարգի կառուցվածքը, գործող 

հարկատեսակները և դրանց հաշվարկման ու գանձման 

մեխանիզմները, 
 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 
- մշակել և վերլուծել տեղեկատվություն տարբեր աղբյուրներից: 

 Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Հարկերի տնտեսական բովանդակությունը: Թեմա 2. ՀՀ 

հարկային համակարգը: Թեմա 3. ՀՀ պետական հարկերը: Թեմա 4.  ՀՀ 

տեղական հարկերը: Թեմա 5.   Հարկերին փոխարինող հարկեր: Թեմա 
6.  Հարկային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2-րդ ստուգում. Գրավոր    հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգիրք, 2016 

2. Майбуров И.А., Теория и история налогообложения, 2-е издание, 
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Москва, 2011 

3. Хантаева Н.Л. , Теоретические основы налогоовбложения, Улан, 2006 

 

 

0201/B32 "ՀԲ"  Ֆինանսների կառավարում  5 կրեդիտ 

4 ժամ  30/0/30 

7-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսների տնօրինման 

հիմնարար տեսական մոտեցումները, ինչպես նաև գործնականում 

ցույց տալ տարբեր իրավիճակներում ֆինանսական որոշումների 

կայացման և կիրառման ձևերը: 

Դասընթացի խնդիրներնեն.  

 ուսումնասիրել ֆինանսական ռեսուսների ձևավորման 

աղբյուրները,  

 յուրացնել ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման հիմունքները,  

 յուրացնել դրամական հոսքերի օպտիմալացման մեթոդները,  

 ձևավորել կազմակերպության ֆինանսական կայունության և 

վճարունակության հիմնավորման հմտություն:   

 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
- Ներկայացնելու կազմակերպություններում ֆինանսական 

կառավարման խնդիրների վերաբերյալ սեփական 

ուսումնասիրությունների արդյունքները: 

- Վարելու գիտական բանավեճեր և պատրաստելու 

զեկուցումներ առարկայական ծրագրի բաժիններից ընտրված 

թեմաների վերաբերյալ: 

- Կատարելու թիմային հեետազոտական աշխատանք 

ֆինանսական կառավարման պրակտիկ նշանակության 

խնդիրների լուծման վերաբերյալ: 

- Պատրաստելու հրապարակումներ և զեկուցումներ թիմային 

հետազոտական աշխատանքի վերաբերյալ, ֆինանսական 

կառավարման պրակտիկ խնդիրներից: 

 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
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գնահատել սեփական ունակությունները և որոշում կայացնել հետագա 

ուսումնառության կամ աշխատանքի կատարելագործման համար: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա1 .Ֆինանսներիկառավարմանհիմունքներ:  

Թեմա  2 . Գործառնական և դրամականհոսքերիցիկլերը:  

Թեմա3 .Կանխիկիկառավարում:  

Թեմա4 .Պաշարների և դեբիտորական պարտքերի կառավարում:  

Թեմա5 .Կարճաժամկետ պարտավորությունների կառավարում:  

Թեմա6 .Սեփականկապիտալիկառավարում: 

 Թեմա 7. Երկարաժամկետ պարտավորությունների կառավարում:  

Թեմա 8. Ֆինանսական պլանավորում:   

 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, 

յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:Երկրորդ 

ընթացիկում նախատեսված է հետազոտական աշխատանք։ 

Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1.  William R Lasher, Practical Financial Management, South Western, 2011  

2.  КолбР., РодригесР. Финансовыйменеджмент, П, 2001  

3.  Stephen A. Ross, RndolpnW.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.  БодиЭ, Мертон Р. “Финансы”, М, 2007  

7. Стоянова Е Финансовый менеджмент, П, 2010 

 

0201/B33 Մարքեթինգի հիմունքներ 3 կրեդիտ 

2 ժամ  15/0/15 

7-րդ կիսամյակ  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 

շուկայագիտության ընդհանուր հարցերի տեսությանը և 

պրակտիկային, շուկայավարման գործունեության կոնկրետ 

ուղղություններին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- մեկնաբանել շուկայագիտության ընդհանուր հարցերի տեսությունը 



92 

 

և պրակտիկան, 

- ներկայացնել  առաքման և գնային քաղաքականության, ինչպես նաև 

գովազդի կազմակերպման մեխանիզմները, 

- իրականացնել շուկայագիտական հետազոտություններ 

համապատասխան հետազոտության հիման վրա, 

-  մշակել և առաջարկել արտադրանքի իրացումը խթանող 

միջոցառումներ, 

- գնահատել գովազդի տարբեր տեսակների արդյունավետությունը 

առանձին ապրանքատեսակների համար: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- համադրել ստացած գիտելիքները այլ դասընթացների համանման 

թեմաներն ուսումնասիրելիս: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Մարքեթինգի ներածություն: Թեմա 2. Մարքեթինգային  հետա-

զոտությունների համակարգը: Թեմա 3. Ապրանքը  և  ապրանքային  

քաղաքականությունը: Թեմա 4.  Մարքեթինգային  կոմունիկացիաների  

համակարգը: Թեմա 5. Մարքեթինգի կազմակերպումը 

ձեռնարկությունում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

 Հիմնական գրականության ցանկը 

1. “Маркетинг-менеджмент”   Филип Котлер, К. Л. Келлер, 12-е изд, 

ПИТЕР, 2009г,  

2. “Основы маркетинга”  Филип Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. 

Вонг. изд Вильямс, 2007г ,  

3. “Реклама” Е. Ромат, изд ПИТЕР, 2008г,  

4. “ Маркетинг”  Гольдштейн Г.Я.,  Катаев А.В.  ТРТУ, 1999,   

“Психология маркетинга и рекламы ” Клаус Мозер, изд Гуманитарный 

Центр, Харьков 2004 

 

0201/B34 Տնտեսության պետական կարգավորում 6 կրեդիտ 

10 ժամ  48/32/0 

8-րդ կիսամյակ Հանրագումարային քննություն    

Դասընթացի նպատակն է դիտարկել հանրային (պետական) հատվածի 

տնտեսագիտությունը և տնտեսության պետական կարգավորման 

հիմնական ուղղություններն ու մեխանիզմները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
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- համեմատել խառը տնտեսությունում պետության` որպես 

կարգավորող և տնտեսավորող սուբյեկտի գործունեության 

մեթոդաբանական և տեսական հիմունքները, 

- դասակարգել և նկարագրել  պետական տարբեր մարմինների 

հիմնական գործառույթները, 

- համեմատել մակրոմակարդակում տնտեսական լուծումների 

վերաբերյալ որոշումների կայացման սկզբունքները և մեխանիզմները, 

ինչպես նաև կարգավորման մեթոդներն ու ներազդման լծակները: 

- վերլուծել և մեկնաբանել իրականացվող պետական տնտեսական 

քաղաքականությունը, 

- գնահատել պետական միջամտության հնարավոր 

ազդեցությունները, 

- առաջադրել առանձին խնդիրների լուծման եղանակներ պետական 

միջամտության ձևերի և եղանակների վերաբերյալ: 

  Ընդհանրական կոմպետանցիաներ՝  
- համադրել ստացած գիտելիքները այլ դասընթացների համանման 

թեմաներն ուսումնասիրելիս: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Տնտեսության պետական կարգավորման դերը, դրսևորման 

ձևերը, սկզբունքները և մեթոդները: Թեմա 2. Տնտեսության հանրային 

հատվածը: Հանրային բարիքներ: Հանրային հատվածի եկամուտները և 

ծախսերը: Թեմա 3. Վերաբաշխում, արդյունավետություն և 

հասարակության բարեկեցություն: Թեմա 4.  Բյուջետային ֆեդերալիզմ: 

Թեմա 5.   Տնտեսության պետական կարգավորման մարմինները ՀՀ-ում 

և դրանց ֆունկցիաները: Թեմա 6. Հարկաբյուջետային քա-

ղաքականությունը մակրոտնտեսական կարգավորման համակարգում: 

Թեմա 7. Ֆինանսական համակարգի և բանկային համակարգի 

կարգավորումը: Թեմա 8. Դրամավարկային քաղաքականությունը 

մակրոտնտեսական կարգավորման համակարգում: Թեմա 9. 
Պետության արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը: Թեմա 10.  
Հակամենաշնորհային քաղաքականությունը: Թեմա 11.   Պետության 

ճյուղային տնտեսական քաղաքականությունը: Թեմա 12.  Պետության 

սոցիալական քաղաքականության ուղղությունները: Թեմա 13.  Աշխա-

տանքի շուկայի և զբաղվածության պետական կարգավորումը: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով:  Միավորների 

քայլը 0,5 է: 
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Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:   Միավորների քայլը 0,5 է:  

 Հիմնական գրականության ցանկը 
1. А.  Киреев;  Международная  экономика.  Ч.-II.  Международная  

макроэкономика:  открытая  экономика  и  макроэкономическое  

программирование.  М.,  2000 

2. Менкью  Г.Н.,  Макроэкономика,  М.;  1994 

3. Стиглин  Дж.  Экономика  госыдарственного  сектора,  М.:  1997. 

4. Аткинсон  Э.,  Стиглиц  Дж.,  Лекции  по  экономической  теории  

государственного  сектора.  М.:  1995 

5. Տնտեսական  աճը,  անհավասարությունը  և  աղքատությունը  

Հայաստանում  /ՄԱԿ –ի  զարգացման  ծրագրի  առաքելության  

զեկույց/,  Եր.,  2002: 

 

 

0201/B35 Բիզնեսի կազմակերպում և 

կառավարում 

 5 կրեդիտ 

10 ժամ 48/0/32 

8-րդ կիսամյակ  Հանրագումարային քննություն    

 Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բիզնեսի կառավարման 

տեսական և գործնական հիմունքները, հիմնական 

հասկացությունները, զարգացման դիալեկտիկան և այլն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝  

- դասակարգել և բացատրել բիզնեսի կազմակերպման և 

կառավարման գործընթացի բաղադրիչները և փուլերը: 

- վերլուծել բիզնեսի կազմակերպման և կառավարմա 

հիմնախնդիրները և դրանք պայմանավորող գործոնները` 

համապատասխան քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական 

պայմաններում, 

- մշակել բիզնես պլաններ և գնահատել դրանց գործնական կիրառ-

ման հնարավորությունները տարբեր սոցիալ-տնտեսական իրավի-

ճակներում: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կատարել տարբեր դասընթացներից ստացված գիտելիքների 

համադրում և սինթեզ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բիզնեսի  կառավարման  հիմունքները: Թեմա 2. 
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Կառավարչական  նոր  մտածելակերպ: Թեմա 3. Ձեռնարկությունների  

գործունեությունը շուկայական տնտեսությունում: Թեմա 4. 
Ձեռնարկությունների  ստեղծումը  և  գրանցումը: Թեմա 5.   Բիզնես-

պլանի մշակման մեթոդաբանությունը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է  5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 

0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը դնահատվում է՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Митрофанова Т. П. “Организация 

предпринимательской деятельности”, Москва,: Издательско-торговая 

корпорация “Дашиков и Ко”, 2007. 

2. “Основы Бизнеса”, Под. ред. Ю.Б.Рубина, изд. “Маркет ДС 

Корпорейшн”, 2005. 

3. “Предпринимательство”, Под. ред. В.Я.Горфинкеля, изд. “ЮНИТИ”.: 

Москва. 2008. 

4. “Малый Бизнес”, Под. ред. В.Я.Горфинкеля, “КноРус”, Москва. 2009. 

5. Н.Ю.Круглова, “Основы Бизнеса”, изд. “Высшее образование”, 

Москва, 2008. 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

0201/B36 Գործավարություն օտար լեզվով             

/ռուսերեն/ 

4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի խորացված 

ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու 

հմտությունների առավել զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում 

հիմնական շեշտը դրվում է մասնագիտական գործավարության 

հմտությունների զարգացմանը, ինչը ենթադրում է թիրախ լեզվով 

տարբեր փաստաթղթերի ձևերի, դրանց հատուկ բառապաշարի և 

քերականական կառույցների ուսումնասիրություն: Միաժամանակ 

ուշադրություն է դարձվում ուսանողների լեզվական հաղորդակցական 
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կարողությունների զարգացմանը մասնագիտական թեմատիկ առավել 

լայն ընդգրկմամբ:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- Կիրառել մասնագիտական բառապաշարը բանավոր և գրավոր 

խոսքում  

-Գրագետ կազմել գործնական ոլորտում անհրաժեշտ փաստաթղթեր  

-Վարել գործավարություն 

-Բազմացնել և տարածել փաստաթղթերը 

- Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

-Ճիշտ օգտագործել տեղեկատվության փոխանցման և ստացման 

միջոցները 

-Կազմել փաստաթղթեր,այդ թվում ̀ գործնական 

նամակ,դիմում,զեկուցագիր, արձանագրություն և այլն  

- Կազմակերպել փաստաթղթերի պահպանումը: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քերականություն,  մասնագիտական  բառաբաշար  և  դրանց  

կիրառումը  բանավոր  և  գրավոր  խոսքում:  Գործնական  էթիկա: 

Թեմա 2. Փաստաթղթերի ձևակերպման կանոնների և գործավարության 

կազմակերպումը: Թեմա 3. Կառավարման փաստաթղթային 

ապահովումը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. М.В.  Кирсанова,  Ю.М.  Аксенов, Курс делопроизводства, Москва– 

Новосибирск, 2005г. 

2. М.И. Басаков, Делопроизводства и корреспонденция, учебное пособие,  

2003г. 

3. В.И. Андреева, Делопроизводства, Организация  и  ведение, КноРус 

2008г. 

 

0201/B36 Գործավարություն օտար լեզվով             

/ֆրանսերեն/ 

4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի խորացված 

ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու 

հմտությունների առավել զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում 
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հիմնական շեշտը դրվում է մասնագիտական գործավարության 

հմտությունների զարգացմանը, ինչը ենթադրում է թիրախ լեզվով 

տարբեր փաստաթղթերի ձևերի, դրանց հատուկ բառապաշարի և 

քերականական կառույցների ուսումնասիրություն: Միաժամանակ 

ուշադրություն է դարձվում ուսանողների լեզվական հաղորդակցական 

կարողությունների զարգացմանը մասնագիտական թեմատիկ առավել 

լայն ընդգրկմամբ:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- կիրառել օտար լեզվով բանավոր և գրավոր մասնագիտական խոսք 

կառուցելու՝ դասընթացի շրջանակներում ձեռքբերած  հմտությունները: 

- կազմել գործավարական փաստաթղթեր մասնագիտության 

բնագավառում, 

- թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ֆրանսերեն և  

հակառակը 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կառուցել  տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ 

բանավոր և գրավոր խոսք ֆրանսերենով: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քերականություն,  մասնագիտական  բառաբաշար  և  դրանց  

կիրառումը  բանավոր  և  գրավոր  խոսքում:  Գործնական  էթիկա: 

Թեմա 2. Փաստաթղթերի ձևակերպման կանոնների և գործավարության  

կազմակերպումը: Թեմա 3. Կառավարման  փաստաթղթային  

ապահովումը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Michel Rogerge, La gestion intégrée des documents(GJD) en format 

papier et technologique, Québec, 2009 

2. Marie-Anne Chabin, la Management de l’archime, Paris, Hermés, 

2010 

 

0201/B36 Գործավարություն օտար լեզվով             

/անգլերեն/ 

4 կրեդիտ 

4 ժամ 0/60/0 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի խորացված 

ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու 
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հմտությունների առավել զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում 

հիմնական շեշտը դրվում է մասնագիտական գործավարության 

հմտությունների զարգացմանը, ինչը ենթադրում է թիրախ լեզվով 

տարբեր փաստաթղթերի ձևերի, դրանց հատուկ բառապաշարի և 

քերականական կառույցների ուսումնասիրություն: Միաժամանակ 

ուշադրություն է դարձվում ուսանողների լեզվական հաղորդակցական 

կարողությունների զարգացմանը մասնագիտական թեմատիկ առավել 

լայն ընդգրկմամբ:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- կիրառել օտար լեզվով բանավոր և գրավոր մասնագիտական խոսք 

կառուցելու՝ դասընթացի շրջանակներում ձեռքբերած  հմտությունները: 

- կազմել գործավարական փաստաթղթեր մասնագիտության 

բնագավառում, 

- թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն և  

հակառակը, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կառուցել  տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ 

բանավոր և գրավոր խոսք անգլերենով: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քերականություն,  մասնագիտական  բառաբաշար  և  դրանց  

կիրառումը  բանավոր  և  գրավոր  խոսքում:  Գործնական  էթիկա: 

Թեմա 2. Փաստաթղթերի ձևակերպման կանոնների և գործավարության  

կազմակերպումը:   Թեմա 3. Կառավարման  փաստաթղթային  

ապահովումը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Gilette A., Speak Business English Like an American, 2009 

2. Business English, Слепович В. С. Мн.., 2012 

3. Business Cominication, В.С. Мн. , 2002 

4. The ABC of business English , Мн., 2006 

 

 

 

 

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
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Կամընտրական դասընթացներ 

 

0201/B01 Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն 3 կրեդիտ 

2 ժամ 24/0/6 

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման  դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 

ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության էվոլյուցիոն 

առանձնահատկություններին, էությանը, մեթոդաբանությանը, 

հիմնարար սկզբունքներին, ինչպես նաև օգնել նրանց առավել 

համակողմանի ըմբռնել և յուրացնել տնտեսության ինստիտուցիոնալ 

փոփոխության հնարավորությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- պատկերացնել ինստիտուցիոնալ  տնտեսագիտության  էությունը,  

էվոլյուցիան,  հիմնական  մոտեցումները, 

- մեկնաբանել  տնտեսական  հիմնախնդիրները  ինստիտուցիոնալ  

տնտեսագիտության  տեսանկյունից: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

-   դիտարկել  տարբեր  երկրների  տնտեսություններում  ոչ  

տնտեսական  գործոնների  դերը: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն: Թեմա 2. Տնտեսվարող սուբյեկտի 

ռացիոնալության կանխավարկածը և մարդու էության 

ինստիտուցիոնալիստական մեկնաբանությունը: Թեմա 3. Տնտեսական 

բարեփոխումների ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությունները: Թեմա 4.  
Տրանսակցիոն ծախքերի և արտաքին էֆեկտների տեսակները, 

առանձնահատկությունները: Թեմա 5.   Զարգացող և զարգացած 

երկրների ինստիտուցիոնալ հիմքերը և առանձնահատկությունները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. М.Ю. Малкина, Т.П. Логинова, Е.В. Лядова , Институциональная 

экономика, Нижний Новгород 2015 

2. Аузан А.А., Институциональная экономикаМосква, 2005 

3. А.Н. Олеиник, Институциональная экономика, Москва, 2002 

4. Éric Brousseau, Jean-Michel Glachant, New Institutional Economics: A 
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Guidebook, Cambridge University Press, 2008  

 

0201/B01 Մաքսային հսկողություն 3 կրեդիտ 

2 ժամ 24/0/6 

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման  դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամփոփ ձևով ներկայացնել 

մաքսային հսկողության էությունը, Եվրասիական Տնտեսական 

Միությանը անդամակցելուց հետո ՀՀ-ում կիրառվող մաքսային 

ընթացակարգերի, մաքսային արժեքի որոշման և մաքսային վճարների 

գանձման հիմնական առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա՝  

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- պատկերացնել մաքսային համակարգի հիմնական 

առանձնահատկությունները, մաքսային մարմինների հիմնական 

խնդիրները և ԵՏՄ օրենսդրության շրջանակներում իրականացվող 

մաքսային հսկողության վերափոխումները, 

- մեկնաբանել  մաքսային  հսկողության  և  մաքսային  

ձևակերպումների իրականացման տեխնիկն, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- օգտագործել մաքսային ոլորտի օրենսդրական և տեսական 

գիտելիքները արտաքին տնտեսական գործունեություն 

իրականացնելիս: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. ՀՀ անդամակցումը ԵՏՄ-ին և ԵՏՄ կառուցվածքը: Թեմա 2. 
Մաքսային հսկողության էությունը: Թեմա 3. Մաքսային 

ընթացակարգերը և դրանց տեսակները: Թեմա 4.  Մաքսային արժեքի 

հասկացությունը և որոշման մեթոդները: Թեմա 5.   Մաքսային 

վճարներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության գանկը  
1. Ֆարմանյան Հ., Մաքսային հսկողության առանձնահատկու-

թյունները ՀՀ-ում, Եր. 2010 

2. Демичев А.А., Логинова А. С., Основы таможенного дела, 2014 

3. Галина Маховикова, Елена ПавловаТаможенное дело, , С.П., 2016 

 

0201/B01 Ռազմավարական կառավարում 3կրեդիտ 

2 ժամ 24/0/6 

https://www.hse.ru/org/persons/14276303
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5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դինամիկ շրջապատի 

պայմաններում կազմակերպության ռազմավարական կառավարման 

կոնցեպցիայի հետ 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- իրականացնել կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրի 

ռազմա-վարական վերլուծություն, 

- ձևակերպել  սեփական  տեսակետ կազմակերպության 

կառավարման՝ որպես շրջապատի դինամիկ փոփոխման 

պայմաններում կազմակերպության ճկուն վարք ապահովող 

գործունեության վերաբերյալ: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- ցուցաբերել  իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու, որոշումներ 

կայացնելու կարողություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ռազմավարական կառավարման էությունը, բովանդակու-

թյունը և անհրաժեշտությունը: Թեմա 2. Ռազմավարական կառավար-

ման փուլերը և տեսակները:  Թեմա 3. Կազմակերպության արտաքին և 

ներքին միջավայրի ռազմա-վարական վերլուծություն: Թեմա 4.  
Կազմակերպությունների ռազմավարությունները, դրանց էությունը և 

դասակարգումը: Թեմա 5.   Ռազմավարական այլընտրանքների 

ձևավորման վերաբերյալ մոտեցումներ: Ռազմավարության 

ընտրություն: Թեմա 6.  Բիզնես-պլանը որպես ռազմավարական 

կառավարման տարր: Թեմա 7.  Ռազմավարության իրագործումը և 

վերլուծությունը:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը  10 միավոր:  

Հիմնական գրականության գանկը  
1. Յու. Սուվարյան, Ռազմավարական կառավարում, Տնտեսագետ, 

1996, 

2.  Арутюнова Д.В., Стратегический менеджмент, Таганрог 2010 

3. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Питер, 2009.  

4. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: Учеб. 

пособие для вузов Пресс, 2002 

 

 

0201/B01 Տնտեսական պատմություն 3 կրեդիտ 

2 ժամ 24/0/6 

https://www.google.am/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D5%85%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%AB+%D5%84%D5%AB%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%AC%D5%AB+%D5%8D%D5%B8%D6%82%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6%22
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5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր 

պատմական ժամանակահատվածներում արտադրողական ուժերի և 

արտադրական հարաբերությունների, տնտեսության կարևորագույն 

ոլորտների, տարբեր երկրների տնտեսությունների կազմակերպական 

ձևերի զարգացման գործընթացներին 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- մեկնաբանել մարդկային քաղաքակրթությունների տնտեսական 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, 

- շարադրել  տնտեսական բարեփոխումների պատմական փորձը,  

- վերլուծել առաջատար երկրների տնտեսական քաղաքականության 

առանձնահատկությունները, տնտեսական առաջընթացի ապահովման 

կարևոր ուղղությունները, 

- համադրել  պատմական փաստերը և տեղեկատվությունը 

տնտեսական իրավիճակի վերլուծության ընթացքում, 

- սահմանել առաջատար երկրների տնտեսական քաղաքականության 

առանձնահատկությունները, տնտեսական առաջընթացի ապահովման 

կարևոր ուղղությունները, 

- կատարել որոշակի կանխատեսումներ տարբեր երկրների 

տնտեսությունների զարգացման առանձնահատկությունների 

համադրությամբ: 

  Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել ձեռբերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական 

դասընթացները յուրացնելու համար: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Տնտեսական պատմության դասընթացի ընդհանուր 

նկարագիրը: Թեմա 2. Ստրկատիրություն: Թեմա 3. Ավատատիրություն 

(ֆեոդալիզմ): Թեմա 4.  Միջնադարյան տնտեսությունների հիմնական 

բնութագիրը: Թեմա 5.   Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություն-

ները և կապիտալիստական տնտեսակարգի ձևավորումը Արևմտյան 

Եվրոպայում: Թեմա 6.  Հյուսիս-Ամերիկյան գաղութների տնտեսու-

թյունը 17-18-րդ դարերում: Անկախության պատերազմը և 

քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում: Թեմա 7.  Արդյունաբերական 

հեղաշրջումը և Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական 

գերիշխանությունը: Թեմա 8.  Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և 

ԱՄՆ-ի տնտեսական գերիշխանությունը: Թեմա 9.    Արևմտյան 

Եվրոպայի տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները 19-

րդ դարի վերջին: Թեմա 10.  Ռուսական կայսրության տնտեսու-թյան 
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հիմնախնդիրները 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 11.   
Ճապո-նիայի տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ դարում: Թեմա 12.  
Տնտեսության վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում առաջին 

համաշխարհային պատերազմից հետո: Մեծ ճգնաժամը ԱՄՆ-ում և 

Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 13.  Տնտեսության վիճակը աշխարհի 

առաջատար երկրներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 

հետո: Թեմա 14. Համաշխարհային սոցիալիստական տնտեսական 

համակարգ, զարգացումը, հակասությունները և փլուզումը: 

Անցումային տնտեսությունների ձևավորումը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:   

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Մ.Ռ.Եզիազարյան, Լ.Հ.Խաչատրյան, Ա.Ռ.Մարտիրոսյան, 

Ա.Հ.Հակոբջանյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան, Տնտեսական պատմություն. 

Հարցեր և պատասխաններ: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2011: 

2. Անանյան Լ., Պետրոսյան Լ., Տնտեսական պատմություն, Երևան 

2005: 

3. Անանյան Լ.Զ., Հայաստանի տնտեսական պատմության ուրվագծեր, 

Երևան, 2003:  

4. История Экономики. Учебник для вузов/ Под ред. Конотопова М.В., 

Сметанина С.И., Москва: изд. “Академический Проект”, 2001. 

5. “История мировой экономики”: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. 

Поляка, А.Н.Марковой. Москва 2002. 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

 

0201/B02 Անշարժ գույքի գնահատում 3 կրեդիտ 

2 ժամ 24/0/6 

6 -րդ կիսամյակ  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գնահատման 

տարբեր մեթոդներին և ժամանակակից համակարգային ծրագրերի 

միջոցով նրանց հնարավորություն ընձեռել՝ կատարելու տարբեր 

գույքային միավորների և, ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում։  
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- կատարել տարբեր նշանակության անշարժ գույքի միավորների 

գնահատում: 

- իրականացնել  գույքի  արժեքի  գնահատում  և  կազմել  գնահատման  

հաշվետվություն: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել անշարժ գույքի ոլորտում ձեռքբերված ներդրումային 

վերլուծության հմտությունները համապատասխամ խնդիրներ լուծելիս: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գնահատման հիմնական հասկացությունները: Գնահատման 
ստանդարտներ: Թեմա 2. Գնահատման եկամտային մեթոդը: Թեմա 3. 
Գնահատման ծախսային մեթոդը: Թեմա 4.  Գնահատման 

համեմատական (շուկայական) մեթոդը: Թեմա 5.   Տարբեր մեթոդներով 

ստացված արդյունքների համադրումը և գույքի արժեքի որոշումը: 

Թեմա 6.  Գնահատման հաշվետվություն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10   միավոր:  

 Հիմնական գրականության ցանկը 
1. «Գույքի  նկատմամբ  իրավունքների  գրանցման  մասին»  ՀՀ  օրենք,  

1999թ. 

2. ՀՀ  Քաղաքացիական  օրենսգիրք,  1998թ. 

3. Экономика недвижимости, под ред. В.И.Ресина, Москва, <Дело>, 

2000г. 
4. ՀՀ  կառավարության  առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  

պետական  կոմիտեի  պաշտոնական  կայք` http://www.cadastre.am 

 

 

0201/B02 Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ 3 կրեդիտ 

2 ժամ 24/0/6 

6 -րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային նոր 

տեխնոլոգիաները, իրականացնել բանկային նորագույն 

ծառայությունների համեմատական վերլուծություն և բացահայտել 

նորագույն տեխնոլոգիաների կապը ավանդական բանկային 

ծառայությունների հետ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 
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- ներկայացնել  և համեմատել  բանկային  նոր  տեխնոլոգիաները, 

- կատարել բանկային նորագույն ծառայությունների համեմատական 

վերլուծություն և բացահայտել նորագույն տեխնոլոգիաների կապը 

ավանդական բանկային ծառայությունների հետ, 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- կիրառել ձեռբերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական 

դասընթացները յուրացնելու  համար: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների էությունը և կապը 

բանկային տեխնոլոգիաների հետ: Թեմա 2. Պլաստիկ քարտերը որպես 

ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիա: Թեմա 3. Վճարահաշ-

վարկային համակարգերը և ժամանակակից տեխնոլոգիաները: Թեմա 
4.  INTERNET Banking, Home Banking, SIM Banking, SMS Banking and 

Phone Banking ժամանակակից բանկային ծառայությունները և դրանց 

առանձնահատկությունները: Թեմա 5.   Արժութային դիլինգը և 

վարկային ռեգիստրը որպես ժամանակակից բանկային 

տեխնոլոգիաներ: Թեմա 6.  Միջազգային առևտրի առևտրի 

սպասարկման գործիքները և ժամանակակից բանկային 

տեխնոլոգիաները: Թեմա 7.  Լիզինգը որպես ժամանակակից 

ծառայություն: Թեմա 8.  Ֆակտորինգը և արժեթղթավորումը որպես 

նորագույն ծառայություններ առևտրային բանկերում: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10   միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Բանկային գործ, Բ.Ասատրյանի խմբ., Երևան, 2013  

2. Հ.Հարությունյան, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությունը 

բանկային համակարգում, Եր., 2003 

3.К. М. Муссель,Платежные технологии, системы и инструменты, 2015: 

 

0201/B02 Կորպորատիվ կառավարում և էթիկա 3 կրեդիտ 

2ժամ  24/0/6 

 6-րդ կիսամյակ Առանց  եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

կազմակերպությունների գործունեության արհեստավարժ 

ղեկավարման մեթոդները, միջոցները և հնարքները, որոնք նպաստում 

են ընկերության ներդրումային գրավչությանը, ինչպես նաև շահույթի 

ավելացմանը՝ ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման միջոցով: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.՝ 

https://www.litres.ru/k-m-mussel/
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 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 

- պատկերացնել ժամանակակից կազմակերպություններում լուծում 

պահանջող գործնական խնդիրների՝ որակի կառավարման 

համակարգը ISO 9001:2015 ստանդարտի պահանջներին 

համապատասխանեցնելու, ֆինանսական և ներդրումային 

կառավարումը, ռիսկ-մենեջմենթը բազելյան կոմիտեի պահանջներին 

համապատասխանեցնելու, լիազորությունների բաշխման ժամանակ 

պահանջվող գործողությունների և այլնի վերաբերյալ, 

- վերլուծել  ժամանակակից կազմակերությունների ղեկավարների, 

բաժնետերերի և ենթակաների փոխհարաբերություններում վարքագծի 

նորմերի պահանջները, 

- դասակարգել և մեկնաբանել կորպորատիվ կառավարում 

իրականացնող ստորաբաժանումների գործառույթները, իրավունքները 

և պարտականությունները, ինչպես նաև այդ գործունեությամբ զբաղվող 

անձնակազմից պահանջվող հմտությունները, գիտելիքները և 

կարողությունները: 
 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը գործարար 

միջավայրում: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Կորպորատիվ կառավարման գործընթացները և մեթոդները: 
Թեմա 2. Կորպորատիվ կառավարման կազմակերպումը: Թեմա 3. 
Կորպորատիվ կառավարման ֆունկցիոնալ կառուցվածքը: Թեմա 4.  
Ընկերության ախտորոշում: Թեմա 5 Կորպորատիվ տեղեկատվական 

համակարգեր: Թեմա 6.  Կորպորատիվ կառավարման/վարքագծի 

կոդեքսը: Թեմա 7. Ղեկավարների և ենթակաների աշխատանքային 

փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությունը: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. О.М.Михалаева, И.А.Матюшкина, И.В.Игольникова, Корпоративный 

менеджмент, 2017 

2. И. Мазур, Шапиро Н. , Ольдерогге В. : Корпоративный менеджмент. 

Учебное пособие,2011 

3. S. Rao Vallabhaneni, Corporate Management, Governance, and Ethics 

Best Practices, 2008 
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0201/B02 Վարկային գործառնություններ 3 կրեդիտ 

 2 ժամ 24/0/6 

6-րդ կիսամյակ  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել վարկավորման գործընթացը, 

վարկերի տեսակները, վարկային հարաբերությունների իրավական 

կարգավորումը, ինչպես նաև վարկային տոկոսի գնագոյացման 

մեխանիզմները: 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- դիտարկել և մեկնաբանել բանկերում և վարկային 

կազմակերպություններում իրականացվող վարկավորման 

գործընթացը, վարկի սպասարկման, հաճախոր-դի վարկունակության 

գնահատման, ինչպես նաև վարկային տոկոսների որոշման 

հիմունքները, 

- դասակարգել և վերլուծել  ՀՀ բանկային համակարգում 

տրամադրվող վարկերի տեսակները և վարկավորման պայմանները, 

ինչպես նաև վարկավորման գործընթացը կարգավորող օրենքների և 

այլ իրավական ակտերը: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
-   կատարել վարկային  պորտֆելի  վերլուծություն և  գնահատում 

ստացված  տեղեկատվության  հիման  վրա:   

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Վարկի դերն ու նշանակությունը տնտեսությունում: Թեմա 2. 
Վարկային ռիսկը և դրա տեսակները: Թեմա 3. Վարկային 

հարաբերությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: Թեմա 4.  
Վարկի ապահովվածության եղանակները: Թեմա 5.   Բանկի 

հաճախորդների վարկունակության գնահատումը: Թեմա 6.  Վարկային 

պորտֆելի վերլուծությունը, գնահատումը և կառավարումը: Թեմա 7.  
Բանկերի ներքին իրավական ակտերը: Վարկավորման գործընթացներ: 
Թեմա 8.  Իրավիճակային խնդիրների լուծում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը սպառողական կրեդիտավորման մասին, 2008 

2. Բանկային գործ, Բ.Ասատրյանի խմբ., Եր., 2013 

3. Ա.Անդրեասյան, Վարկային գործառնություններ, Եր., 2003. 
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Կամընտրական դասընթացներ 

 

 0201/B03 Աուդիտի հիմունքներ  3 կրեդիտ 

4 ժամ  30/0/0 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

 Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել աուդիտի հիմունքները, 

պարզաբանել աուդիտորական գործունեության էությունը, 

ֆինանսական հաշվետվության աուդիտի սկզբունքներն ու 

կազմակերպման ձևերը: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 
- բացատրել աուդիտի կիրառման նշանակությունը, 

- մեկնաբանել աուդիտի պլանավորման գործընթացը, 

- օգտագործել աուդիտորական գործընթացները ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտի ժամանակ: 

-  կազմել  աուդիտորական  եզրակացություն ստացված  

տեղեկատվության  հիման  վրա   

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- ցուցաբերել  իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու, որոշումներ 

կայացնելու կարողություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Աուդիտի իրականացման մեթոդաբանությունը: Թեմա 2. 
Աուդիտի գործընթացի փուլերը: Թեմա 3. Աուդիտի պլանավորումը: 

Թեմա 4.  Աուդիտորական ապացույցների ձեռքբերման հիմնական 

եղանակները: Թեմա 5.   Աուդիտի փաստաթղթավորումը: Թեմա 6.  
Աուդիտորական եզրակացություն: Թեմա 7. Սեփական կապիտալի 

աուդիտ: Թեմա 8.  Ոչ ընթացիկ ակտիվների աուդիտ: Թեմա 9.    
Ընթացիկ ակտիվների աուդիտ: Թեմա 10.  Պարտավորությունների 
աուդիտ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը Աուդիտորական գործունեության մասին 2002 

2. Աուդիտի և որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտներ 

3. Ա. Զ. Սարգսյան, Կ.Ա.Առաքելյան. Աուդիտ. 2008 

4. Հ.Խաչատրյան. Աուդիտը և գործնական հաշվապահական 

հաշվառումը Հայաստանում 2012 
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Линецкий А.В.- Практикум аудита 2009 

  

 

 0201/B03 Միջազգային տնտեսական 

հարաբերություններ 

3 կրեդիտ 

2 ժամ 30/0/0 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի հիմնական նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին 

ներկայացնել արտաքին տնտեսական հարաբերությունների 

հիմնահարցերը, տալ միջազգային և ազգային տնտեսական 

անվտանգությունների համապարփակ նկարագիրը, ինչպես նաև 

ներկայացնել տարբեր երկրների փորձը միջազգային տնտեսական 

անվտանգությունում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 
- ներկայացնել միջազգային տնտեսական հարաբերությունների 

համատեքստում անվտանգության հիմնահարցերը` հասկացությունը, 

էությունը, առանձնահատկությունները, անվտանգության ընդգրկման 

ոլորտները, ինչպես նաև ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում 

ազգային տնտեսական անվտանգության վերաբերյալ: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
-  գնահատել սեփական ունակությունները և որոշում կայացնել 

հետագա ուսումնառության կամ աշխատանքի կատարելագործման  

համար: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Թեմա 1. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների էությունը և 

ձևա-վորման նախադրյալները: Թեմա 2. Տնտեսական ինտեգրում և 

գլոբալացում: Թեմա 3. Արտաքին առևտրային քաղաքականությունների 

հիմնական ձևերը: Թեմա 4.  Միջազգային տնտեսական 

կազմակերպությունների տեղն ու դերը միջազգային տնտեսական 

հարաբերություններում: Թեմա 5.   Կապիտալի և աշխատուժի 

միջազգային շարժը և դրանց վրա ազդող գործոնները: Թեմա 6.  
Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման յուրահատկությունները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

 Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Մարկոսյան  Ա.,  Հախվերդյան  Դ.,  Նազարյան  Գ.  ,  <Հայաստանը  

միջազգային  տնտեսական  հարաբերությունների  համակարգում>,  

https://library.anau.am/images/stories/grqer/Tntesagitakan/praktikumaudit.pdf
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Երևան  2002 

2. Հովակիմյան Ա., Համաշխարհային էկոնոմիկա և միջազգային 

տնտեսական հարաբերություններ, 2007 

3. Цыпин М., Веснин К., Мировая экономика, М., 2008. 

 

 0201/B03 Ներդրումների կառավարման 

հիմունքներ 

3 կրեդիտ 

2 ժամ  32/0/0 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է ձևավորել պատկերացում ներդրումային 

գործունեության մասին, պարզաբանել բազային հասկացությունները, 

նախապատրաստել ուսանողին իրական և ֆինանսական 

ներդրումների ոլորտում պրակտիկ գործունեությանը (ներդրումների 

ֆինանսավորման աղբյուրների ընտրության, ինչպես նաև առավել 

արդյունավետ ներդրումների իրականացման բնագավառում և այլն): 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- սահմանել և դասակարգել ներդրումների կառավարման 

բնագավառի խնդիրները, սկզբունքները, մեխանիզմները, 

- գնահատել ներդրումների գրավչությունը, ռիսկը և 

համապատասխան որոշումներ կայացնել, 

- պլանավորել աշխատանքը կազմակերպություններում: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- կատարել ստացված  տեղեկատվության  հիման  վրա    

ներդրումային  ռիսկերի  վերլուծություն  և  գնահատում: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ներդրումների տնտեսագիտական բովանդակությունը: Թեմա 
2. Ներդրումների դասակարգումը և տեսակները: Թեմա 3. 
Ներդրումային գործընթացը և ներդրումային շուկայի մեխանիզմը: 

Թեմա 4.  Ներդրումային գործունեության ֆինանսավորում: Թեմա 5.   
Ներդրումային ծրագրավորում /պլանավորում/ ձեռարկությունում: 

Թեմա 6.  Ներդրումային ռիսկերի վերլուծությունը և գնահատումը: 

Թեմա 7.  Ներդրումային միջավայրը ՀՀ-ում:   

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10   միավոր:  
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Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը արժեթղթերի շուկայի մասին, 2007 

2. ՀՀ օրենքը ներդրումային ֆոնդերի մասին, 2010 

3. ՀՀ օրենքը Կուտակային կենսաթոշակների մասին, 2010 

4. А.Е.Абрамов, Инвестиционные Фонды, Москва, 2005 

5. Aswath Damodaran, Investment Valuation: Tools and Techniques for 

Determining the Value of any Asset, 2012 

 

 

0201/B03 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում  3 կրեդիտ 

2 ժամ 30/0/0 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հիմնական 

ֆինանսական ռիսկերը, դրանց գնահատման, վերլուծության և 

կառավարման գործընթացները 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- դասակարգել և մեկնաբանել ժամանակից առավել տարածված 

ռիսկերի տեսակները, 

- գնահատել և չափել բացահայտված ռիսկերը, 

- ընտրել ռիսկերի կառավարման գործիքների համապատասխան 

գործիք, հիմնավորել ընտրված գործիքի արդյունավետությունը և 

նպատակային կիրառությունը: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- կկարողանա  ստացված  տեղեկատվության  հիման  վրա  

կատարել  ֆինանսական    ռիսկերի  վերլուծություն  և  գնահատում: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ֆինանսական ռիսկերի էությունը, բովանդակությունը և 

ռիսկերի կառավարման խնդիրները: Թեմա 2. Ֆինանսական ռիսկերի 

կառավարման մեթոդները և մոտեցումները: Թեմա 3. Ֆինանսական 

ռիսկերի կառավարման գործընթացը: Թեմա 4.  Ֆինանսական ռիսկերի 

գնահատման և վերլուծության մեթոդները: Թեմա 5.   Ֆինանսական 

ռիսկերի կառավարման արդյունավետության գնահատման մեթոդները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Зонова О.В., Риск-менеджмент, 2014 

2. Куликова Е.А., Риск-менеджмент, 2014 
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3. Peter F. Christoffersen, Elements of Financial risk management, 2003 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

 

0201/B04 Հաշվապահական ծրագրեր  3 կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/0 

8-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման 

առավել մեծ տարածում ստացած ավտոմատացված համակարգերը և 

դրանցով կատարել տարբեր գործնական առաջադրանքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- պատկերացնել հաշվապահական հաշվառման առավել տարածված 

ավտոմատացված համակարգերը, ինչը հնարավորություն կտա 

խուսափել բազմաթիվ սխալներից և խնայել աշխատաժամանակը, 

- աշխատել հաշվապահական ծրագրերով և ստանալ 

կազմակերպությունում վերլուծական աշխատանք իրականացնելու  

համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, 

- օգտագործել հաշվապահական ծրագրի միջոցով ստացվող 

տեղեկատվությունը ֆինանսատնտեսական գործունեության 

զարգացման ու օպտիմալացման նպատակով: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- աշխատել թիմում, շփվել մասնագիտական լեզվով, անհայտ 

իրավիճակներում կողմնորոշվել, որոշումներ կայացնել: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Հաշվապահական ծրագրերի հնարավորությունները և ՀՀ–ում 

առավել տարածված հաշվապահական ծրագրերը: Թեմա 2. Առաջին 

մուտքը համակարգ. Համառոտ ծանոթություն ենթահամակարգերի 

հետ: Թեմա 3. «Հաշվապահություն» ենթահամակարգ: Թեմա 4.  
«Պահեստ» ենթահամակարգ: Թեմա 5.   «Բանկ» ենթահամակարգ: Թեմա 
6.  «Արագամաշ առարկաներ» ենթահամակարգ: Թեմա 7.  «Հիմնական 

միջոցներ» ենթահամակարգ: Թեմա 8.  «Աշխատավարձ» 
ենթահամակարգ: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀԾ-հաշվապահ համակարգ, Հայկական ծրագրեր ուսումնական 
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կենտրոն, 2016 

2. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը, 2002թ. 

3. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության

հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան եվ դրա կիրառման

հրահանգ  2012 

4. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ,2012 

5. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ, 

2012: 

6. Աշխատանքային օրենսգիրքը, 2016թ. 

7. ՀՀ օրենքը Եկամտային հարկի մասին 2010 

8. ՀՀ օրենքը շահութահարկի մասին,1997 

 

0201/B04 Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ 3 կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/0 

8-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

 Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ծանոթացնել 

միջազգային բիզնեսի հիմնական սկզբունքներին ու մեթոդներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմնպետենցիաներ՝ 

- ներկայացնել և մեկնաբանել միջազգային բիզնեսի հիմնական 

սկզբունքներին ու մեթոդները 

- վերլուծել գործունեության հաջող ծավալման համար անհրաժեշտ 

բոլոր պայմանները, ինչպես նաև գործունեության   ծավալման հետ 

առնչվող ռիսկերի նվազեցման եղանակները: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

- բացահայտել այն առանձնահատկությունները, որոնց հետ բախվում 

են ընկերությունները օտար երկրներում գործունեություն  ծավալելիս 

 Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Միջազգային բիզնեսը և դրա դրսևորումները: Թեմա 
2.Միջազգային բիզնեսը համաշխարհային տնտեսությունում: Թեմա 3. 
Միջազգային բիզնեսի միջավայրը: Թեմա 4.  Միջազգային բիզնեսի 

ձևավորման հիմքերը: Թեմա 5.   Միջազգային բիզնեսի արժութա-

ֆինանսական հատվածը: Թեմա 6.  Վերազգային կորպորացիաները և 

միջազգային բիզնեսը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Օդաբաշյան Վ., Թադևոսյան Ա., Մանուկյան Ա., Միջազգային 
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բիզնեսի հիմունքներ, Երևան, 2003 

2. Солодков, Рубинская, Рубинская: Международный бизнес: 

организация и управление, 2009 

3. Р. Гриффин, М. Пастей, Международный бизнес, 2006 

4. Charles W. Hill, G. Thomas Hult, International Business: Competing in 

the Global Marketplace 11th Edition,2017 

 

 

 

0201/B04 Ներդրումային հիմնադրամներ  3 կրեդիտ 

4 ժամ 30/0/0 

8-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆինանսական միջնորդության 

ինստիտուտի, ներդրումային, կենսաթոշակային և այլ տիպի 

կուտակային հիմնադրամների գործունեությանը 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա. 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- սահմանել  ներդրումային, կենսաթոշակային և այլ կուտակային 

հիմնադրամների կազմակերպման և գործունեության 

առանձնահատկությունները, ակտիվների ներդրման հիմնական 

օբյեկտները և պորտֆելի կառավարման հիմնական տեսությունները, 

- համեմատել  տարբեր երկրներում գործող կենսաթոշակային 

համակարգերը, 

- համադրել ոչ պետական կենսաթոշակային ապահովության և 

մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամների մասին ստացած 

տեղեկատվությունը: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- կիրառել ստացած  գիտելիքները գործնականում: 

 Համառոտ բովանդակությունը 

 Թեմա 1. Ֆինանսական միջնորդների դերը ֆինանսական շուկայում: 
Թեմա 2. Ներդրումային հիմնադրամների դերը ֆինանսական 

ռեսուրսների կուտակման և վերաբաշխման գործընթացում: Թեմա 3. 
Ներդրումային հիմնադրամների տեսակները և դրանց գործունեության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Ժամանակակից կենսաթոշա-

կային համակարգեր: Թեմա 5. Մասնավոր կենսաթոշակային հիմնա-

դրամներ: Թեմա 6.  Կենսաթոշակների կուտակային մասի 

կառավարումը: Թեմա 7. Ապահովագրական հիմնադրամներ: 

Պարտադիր և կամավոր ապահովագրություն: Թեմա 8.  Կուտակված 
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ֆինանսական միջոցների կառավարման մոդելները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը արժեթղթերի շուկայի մասին, 2007 

2. ՀՀ օրենքը ներդրումային ֆոնդերի մասին, 2010 

3. ՀՀ օրենքը Կուտակային կենսաթոշակների մասին, 2010 

4. А.Е.Абрамов, Инвестиционные Фонды, Москва, 2005 

 

0201/B04  Ֆինանսական իրավունք 3 կրեդիտ 

2 ժամ 30/0/0 

7-րդ կիսամյակ  Առանց  եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսական 

իրավունքի առանցքային ինստիտուտների բովանդակությունը, 

ֆինանսական իրավունքի հիմնարար հասկացությունները, գործող 

ֆինանսական օրենսդրության հիմնական դրույթները: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա. 

 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

- մեկնաբանել պետության ֆինանսական գործունեությունը, 

ֆինանսական իրավունքը՝ որպես իրավունքի ճյուղ, 

- ներկայացնել բյուջետային իրավունքի հիմունքները, պետական 

ծախսերի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները, 

- նկարագրել  շուկաների, արժութային կարգավորման և 

վերահսկողության մեխանիզմները: 

 Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 
- կտիրապետի իրավիճակային խնդիրների լուծման և որոշումներ 

կայացնելու մեխանիզմներին: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Պետության ֆինանսական գործունեությունը: Թեմա 2. ՀՀ 

ֆինանսական իրավունքի առարկան և համակարգը: Թեմա 3. 
Ֆինանսական իրավունքի գիտությունը: Թեմա 4.  Ֆինանսական 

նորմեր և հարաբերությունններ: Թեմա 5.   Ֆինանսական 

վերահսկողության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: Թեմա 6.  ՀՀ 

պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների կառուցվածքը: Թեմա 7.  
Հարկային իրավունքի հիմունքներ: Թեմա 8.  Շուկայի արժութային 

գործունեության իրավական կարգավորումը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը 
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գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, 1998 

2. ՀՀ օրենքը ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին, 1997 

3. ՀՀ օրենքը Արժութային կարգավորման և արժութային 

վերահսկողության մասին, 2004 

4. Տ.Ալոյան, Ֆինանսական իրավունք, Եր. 2003 

5. Ս. Մուրադյան, Ֆինանսական իրավունք, Եր.2003 

6. Բարսեղյան Տ., Գործարարակն իրավունք, Եր. 2009 

 

 

 

 

 


