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 ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1005/B10 Մարքեթինգ (5 կրեդիտ) 

4-րդ կուրս, 7-րդ կիսամյակ, շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար 

պարապմունք, 32 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար, 86 ժամ ինքնութույն 

աշխատանք, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց, 5 կրեդիտ 

 

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը 

Բովանդակություն 

1.1. Ծրագրի հիմնավորում (արդիականություն): Այն կոչված է նպաստել 

վաճառողների և գնորդների միջև փոխանակման  և հաղորդակցման 

կազմակերպմանը: Այն կիրառելի է ինչպես կոմերցիոն այնպես էլ ոչ կոմերցիոն 

ոլորտներում. Ընդհանուր առմամբ, բոլոր այն իրավիճակներում, երբ տեղի է 

ունենում կազմակերպության և նրա կողմից առաջրկվող ապրանքների և 

ծառայությունների հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերող օգտատերերի միջև 

ազատ փոխանակում: Մարքեթինգի նպատակն է ձևավորել հաճախորդների 

մոտ  կազմակերպության կողմից արտադրված ապրանքի կամ մատուցված 

ծառայության ձեռք բերելու ցանկություն: Սակայն ցանկության ձևավորումը 

բավարար չէ: Իդեալական տարբերակում ձևավորած ցանկությունը պետք է 

լինի այնպիսին, որ իրացման վրա կատարած ջանքերը լինեն նվազագույն կամ 

անիմաստ: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է այնքան լավ ճանաչել 

հաճախորդին, որ ապրանքը և ծառայությունը առավելագույն չափով 

համապատասխանի նրան և ինքն իրեն վաճառի: 

1.2.  Դասընթացի նպատակը: 

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մարքեթինգի  հարցերի 

տեսությանը և պրակտիկային, մարքեթինգային գործունեության կոնկրետ 



ուղղություններին՝  հետազոտություններին, դրանց հիման վրա շուկայի 

սեգմենտավորմանը, համապատասխան դիրքավորման իրականացմանը, 

սպառողներին ապրանքի մասին տեղեկացմանը: 

1.3.  Դասընթացի խնդիրները: 

Դասընթացի խնդիրներն են՝ պահովել ուսանողների կողմից հետևյալ 

գործառույթների իրականացման կարողությունները՝ 

 Բարձրացնել կազմակերպության գործունեության մասին սպառողների 

տեղեկացվածությունը, 

 Գրագետ կազմակերպել ծառայությունների մատուցումը , 

  Բացահայտել սպառողների նոր պահանջմունքները և որոնել դրանց 

բավարարման հնարավորությունները, 

 Բացահայտել գործունեության նոր ուղղությունները, 

  Կազմակերպել հասարակության հետ կապերը, 

  Մշակել գովազդային արշավներ, 

  Բարձրացնել վաճառքի անձնակազմի մոտիվացիան, 

 Ապահովել կազմակերպության մասնակցությունը թեմատիկ 

ցուցահանդեսներում և տոնավաճառներում , 

  Մշակել կազմակերպության կողմից արտադրվող ապրանքների և մատուցվող 

ծառայությունների գնային քաղաքականությունը, 

 Վերլուծել և օպտիմալացնել ապրանքի տեսականին, 

  Որոնել արտադրական ծախսերի կրճատման ուղղությունները, 

 Գտնել իրացման նոր ուղիներ, 

  Ձևավորել և կառավարել բրենդը , 

 Կիրառել նեյրոմարքեթինգի հիմնական սկզբունքները: 

1.4. Հիմնական հասկացություններն են՝ կարիք, պահանջարկ, պահանջմունք, 

մարքեթինգ-միքս, մարքեթինգային հետազոտություններ, մարքեթինգային 

ռազմավարություն, շուկայի սեգմենտավորում, դիրքավորում, գնագոյացում, 

ապրանքի կյանքի ցիկլ, սպառողների բավարարվածություն, լոյալ սպառողներ, 

հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների մենեջմենթ, մարքեթինգային 



կոմունիկացիաներ,  գովազդային ռազմավարություն, մարքեթինգային 

կոմունիկացիաների գործիքներ: 

1.5. Դասընթացը նախատեսված է տնտեսագիտության ֆակուլտետի   

կառավարում մասնագիտացմամբ ուսուցանվող ուսանողներ համար: 

Դասավանդվում է 4-րդ կուրսի 7-րդ կիսամյակում: Դասընթացը կազմելիս և 

ժամաբաշխումը իրականացնելի՝ հաշվի է առնվել նախորդ կուրսերում 

ուսանողների կողմից ուսումնասիրված առարկաները և թեմաները, 

մասնավորապես, <<Ռազմավարական կառավարում>>, <<Մասնագիտական 

ներածություն>>, <<Ձեռնարկության էկոնոմիկա>>: Հիմք է հանդիսանում  

բակալավրիատի 4-րդ կուրսի 8-րդ կիսամյակում դասավանդվող <<Բիզնեսի 

կազմակերպում և կառավարում>> առարկայի գծով  նախագծերի կազմման 

համար, մագիստրատուրայում դասավանդվող <<Մարքեթինգային 

հետազոտություններ>> առարկայի համար: 

1.6. Ելքային վերջնարդյունքները: Դասընթացը հաջող ուսումնասիրելու և 

առաջադրված աշխատանքները կատարելու դեպքում ուսանողը կտիրապետի 

 շուկայի ինքնուրույն հետազոտության կարողություններին,  

 սպառողների պահանջմունքների բացահայտմանը,  

 մարքեթինգային պլանի կազմմանը,  

 կազմակերպության իմիջի ձևավորմանը,  

 բրենդի ձևավորմանը և կառավարմանը, 

  մարքեթինգային կոմունիկացիոն գործիքների ձևավորմանը,  

 նեյրոմարքեթինգի և մերչենդայզինգի հիմունքներին: 

 

2. Կրթության բովանդակություն 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ թեմաներից և ենթաթեմաներից, որոնցից 

յուրաքանչյուրի համար  ստորև բերված աղյուսակում տրված է ժամերի բաշխումը՝ 

ներառյալ նաև  ուսանողի կողմից ինքնուրույն կատարվող աշխատանքը: Գրեթե 

յուրաքանչյուր թեմայի ուսումնասիրման ավարտին ուսանողները հիպոթետիկ 



կազմակերպության օրինակով կատարում են համապատասխան աշխատանք-

նախագիծ: 

Բովանդակությունը ըստ թեմաների և 

հարցերի 
Ժամաքանակները 

(դաս./սեմ./գործն./ինքնուրույն)* 

Թեմա 1. Մարքեթինգի էությունը, 

նշանակությունը 

1.1. մարքեթինգ-միքս 

1.2. մարքեթինգ և արժեք 

1.3. մարքեթինգային միջավայրեր 

1.4. մարքեթինգային պլան, 

ռազմավարություն 
 

2/2/0/8 
 

0.5/0.5/0/2 
0.5/0.5/0/2 
0.5/0.5/0/2 

 
0.5/0.5/0/2 

 

Թեմա 2. Մարքեթինգային 

հետազոտություն և պահանջարկի 

կանխատեսում 

2.1.մարքեթինգային հետազոտությունների 

գործիքները և մեթոդները 

2.2. առաջարկի կանխատեսում 
 

 
2/2/0/4 

 
 

1/1/0/2 
1/1/0/2 

Թեմա 3. Արժեքի ստեղծում, սպառողների 

բավարարում, հավատարիմ սպառողների 

ձևավորում 

 

2/2/0/4 

Թեմա 4.Սպառողական և գործարար 

շուկաների վերլուծություն 
 

 
2/2/0/2 

Թեմա 5. Շուկաների սեգմենտավորում 

5.1. սեգմենտավորման չափանիշները 

5.2. ընտանիքի կյանքի ցիկլը 

5.3. երեխաները, որպես շուկայի սեգմենտ 

5.4.անձ և ոճ 

5.5. մշակութային տարբերություններ 
 

2/2/0/4 
0.4/0.4/0/1 
0.4/0.4/0/1 
0.4/0.4/0/1 
0.4/0.4/0/1 
0.4/0.4/0/1 

 

Թեմա 6.Ապրանք 

 

1/2/0/2 
 

Թեմա 7. Դիրքավորում 
 
 

1/2/0/2 

Թեմա 8. Գին, գնագոյացում 

 

1/2/0/2 
 

Թեմա 9. Մարքեթինգային 

կոմունիկացիաներ, համեմատական 

վերլուծություն 

2/2/0/10 
 

Թեմա 10. Գովազդի ազդեցության 

գործիքները 

10.1. գովազդի ազդեցության 

2/2/0/8 



աստիճանային մոդելները 

10.2. էֆֆեկտների հիերարխիայի 

մոդելները 

10.3. երկպրոցեսային մոդելներ 

10.4. կրկնակի միջնորդի մոդել 

10.5. Ռոսսիտերի և Պերսիի մոդելները 

10.6. գովազդի ազդեցության մոդելների 

ֆունկցիան 
 

0.3/0.3/0/1.3 

0.3/0.3/0/1.3 
 

0.3/0.3/0/1.3 
0.3/0.3/0/1.3 
0.3/0.3/0/1.3 
 
0.3/0.3/0/1.3 

Թեմա 11 Գովազդի ազդեցության չափումը 

11.1. վարքի մակարդակ 

11.2. գովազդի գնահատում 

11.3. վերաբերմունքի, հիշելու 

ազդեցության և ուշադրության 

ակտիվացման թեսթեր 

11.4. գովազդի ազդեցություն կամ գովազդի 

հաջողություն 
 

2/2/0/8 
 
0.5/0.5/0/2 
0.5/0.5/0/2 
 
0.5/0.5/0/2 

 
0.5/0.5/0/2 

Թեմա 12. Սպառողական վարք և գովազդի 

ազդեցության հոգեբանական հիմքերը 

12.1. ընկալման տեսակետ 

12.2. սուբլիմալ ընկալում 

12.3. Ուշադրություն, հետաքրքրություն և 

ներգրավվածություն 

12.4. վերաբերմուքի հոգեբանության 

տեսակետ 

12.5. հիշողություն, իմիջ, դիրքավորում 

 

2/2/0/6 
 

0.4/0.4/0/1.2 
0.4/0.4/0/1.2 

 
0.4/0.4/0/1.2 

 
0.4/0.4/0/1.2 

 
0.4/0.4/0/1.2 

 

Թեմա 13. Գովազդի ձևավորման ֆորմալ 

ասպեկտները 

13.1. տպագրական ասպեկտ 

13.2. տեղակայման էֆֆեկտ և գույների 

օգտագործում 

 

2/2/0/4 
 

1/1/0/2 
 

1/1/0/2 

Թեմա 14. Գովազդի բովանդակային 

ասպեկտները 

14.1.  տեքստ և ազդեցություն 

14.2. մոդելներ 
 

2/2/0/6 
1/1/0/3 
 
1/1/0/3 
 

Թեմա 15. Մարքեթինգի և գովազդի 

հոգեբանության էթիկական հարցերը 
 

2/2/0/6 
 

Թեմա 16. Մերչենդայզինգի հիմունքներ 

16.1 մերչենդայզինգի կոնցեպցիայի 1-ին 

մակարդակ 

16.2 մերչենդայզինգի կոնցեպցիայի 2-րդ 

մակարդակ 

16.3 մենչենդայզինգի կոնցեպցիայի 3-րդ 

մակարդակ 
 

2/2/0/4 
 



Թեմա 17. Բրենդ-մենեջմենթ  1/0/0/3 

Թեմա 18. Նեյրոմարքեթինգ  

 

2/0/0/3 

 

 

3. Մեթոդական մաս 

3.1.  Դասավանդման մեթոդներ:  

3.2. Դասավանդման ժամանակ օգտագործվում են նյութի ներկայացումը 

դասախոսությունների, ինտերակտիվ քննարկումների, բացատրությունների 

միջոցով: Ուսանողներին դասախոսության նյութերը տրամադրվում են 

դասախոսություններից առաջ և հետո՝ կապված թեմայից: Յուրաքանչյուր 

ներկայացվող տեսական թեմայի վերաբերյալ սեմինար պարապմունքների 

ժամանակ ներկայացվում են նաև գործող կազմակերպության օրինակ, որը 

հիմք է հանդիսանում նաև ինքնուրույն աշխատանքների իրականացման 

համար: Սեմինարների ժամանակ լուծվում են նաև թեմատիկ խնդիրներ, 

որոնց լուծումը  կնպաստի ուսանողների մոտ անալիտիկ մտածելակերպի 

վերլուծություններ կատարելու ունակությունների զարգացմանը: Բացի 

վերընշված մեթոդներից օգտագործվում են նաև <<Case study>>, նախագծային 

մեթոդները, դերային խաղեր և խճանկար մեթոդը, որոնք իրենց հերթին էլ 

ավելի խորը պատկերացումների ձևավորման հիմք են հանդիսանում:  

Նախագծային մեթոդը, որն իրականացվում է թիմային աշխատանքի տեսքով, 

նպաստում է նաև թիմում աշխատելու հմտությունների ձեռքբերմանը: 

3.3.  Ուսումնառության մեթոդներ: Ուսանողները դասախոսության գրեթե 

յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ կատարում են նախագծային աշխատանք՝ 

հիպոթետիկ կազմակերպության օրինակով: Բոլոր առաջադրանքները 

կատարվում են նույն կազմակերպության օրինակի վրա:  Լրացուցիչ նյութեր 

են ներկայացնում հայտնի կազմակերպությունների (բրենդերի) վերաբերյալ: 

Կազմակերպվում է քննարկում այդ կազմակերպությունների հաջողության 

գրավականների վերաբերյալ: Իրականացվում են նաև դրանց լսարանային 

ցուցադրությունները: 



3.4.  Ստուգման և գնահատման եղանակները:  Ուսանողների գիտելիքների 

ստուգումը իրականացվում է երկու միջանկյալ գրավորների միջոցով, որոնք 

բաղկացած են երկու մասից՝ երկու հարց տեսական գիտելիքների ստուգման 

համար, մեկ հարց՝ գործնական աշխատանք, որն իրենից ներկայացնում է 

հիպոթեթիկ կազմակերպության օրինակի վրա տեսական գիտելիքների 

կիրառում: Առաջին միջանկյալ գրավորի տեսական հարցերը գնահատվում են 

5 միավոր, գործնականը՝ 4: Երկրորդ միջանկյալ գրավորի տեսական հարցերը 

գնահատվում են 6 միավոր, գործնականը՝ 3: Միավորների քայլը յուրաքանչյուր 

հարցի համար 0,5 է: Տեսական գիտելիքի ստուգումը իրականացվում է ոչ միայն 

տեսության շարադրման միջոցով, այլ նաև, կախված թեմայից, խնդիրների  

կամ իրավիճակների լուծման միջոցով: 

 

4. Դասընթացի նկարագրությունը 

Թեմա 1. Մարքեթինգի էությունը, նշանակությունը` 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ 

սեմինար, 8 ժամ նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի համար:  

Առարկայի ներածական մասը, հարցեր  1.1. մարքեթինգ-միքս; 1.3. մարքեթինգային 

միջավայրեր, 1.4. մարքեթինգային պլան, ռազմավարություն ներկայացվում են 

դասախոսության, հարցադրումների և քննարկումների միջոցով: Հարց 1.2. 

հանձնարարվում է ինքնուրույն (“2” Գլուխ  1, 2, 3): Սեմինար պարապմունքի 

ժամանակ ուսանողներին ներկայացվում է գործող կազմակերպության 

գործունեության վերլուծությունը ըստ մարքեթինգ-միքսի: Ուսանողները 

ձևավորում են աշխատանքային թիմ, որը պետք է բաղկացած լինի 4-5 հոգուց, 

հիմնում են հիպոթետիկ կազմակերպություն, որի վրա պետք է աշխատեն ողջ 

կիսամյակի ընթացում: Որպես տնային առաջադրանք ուսանողներին 

հանձնարարվում է արդեն ձևավորված հիպոթետիկ կազմակերպության օրինակի 

վրա ներկայացնել վերջինիս գործունեության վերլուծությունը՝ ըստ մարքեթինգ-

միքսի: Տրված առաջադրանքի կատարման համար ուսանողներին տրվում է մինչև 

14 օր ժամանակ: Առաջադրանքը, կատարման ավարտին, հանձնվում է ամբիոն, 

որտեղ նախապես յուրաքանչյուր աշխատանքային թիմի համար վարվում է 



առանձին թղթապանակ: Ներկայացված աշխատանքը գնահատվում է միջանկյալ 

գրավորի ժամանակ 1 միավոր: Հաջորդ սեմինար պարապմունքի համար 

ուսանողներիը պետք է ներկայացնեն (լսարանային ցուցադրությունների միջոցով) 

հայտնի կազմակերպությունների գործունեության վերլուծությունը՝ ըստ 

մարքեթինգ-միքսի (Case Study method): 

Թեմա 2. Մարքեթինգային հետազոտություն և պահանջարկի կանխատեսում` 2 

ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 4 ժամ  նախատեսված է ուսանողների 

ինքնուրույն աշխատանքի համար: 

Հարցեր 2.1. մարքեթինգային հետազոտությունների գործիքները և մեթոդները 2.2. 

առաջարկի կանխատեսում ներկայացվում են դասախոսության, քննարկումների 

միջոցով (“2” Գլուխ 4): Սեմինար պարապմունքի ժամանակ ուսանողներին 

ներկայացվում է հարցաթերթիկների կազմման օրինակներ, բացատրվում է դրանց 

կազմման սկզբունքները: Հաջորդ 21 օրվա համար ուսանողները ստանում են 

հիպոթետիկ կազմակերպության համար հարցաթերթիկ կազմելու առաջադրանք: 

Ներկայացնում են նախորդ սեմինար պարապնունքի ժամանակ առաջադրված 

լսարանային ցուցադրությունը: 

Թեմա 3. Արժեքի ստեղծում, սպառողների բավարարում, հավատարիմ 

սպառողների ձևավորում 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք, 

4 ժամ նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի համար:  

Թեման ներկայացվում է դասախոսություն-քննարկամ տեսքով (“2” Գլուխ 5): 

Ուսանողները հնչեցնում են սեփական առաջարկները սպառողներին 

բավարարելու և հավատարիմ սպառողների խմբի ձևավորման համար: Սեմինարի 

ժամանակ ուսանողները  հարց-պատասխան-քննարկման միջոցով վերհիշում են 

նախորդ կուրսում ուսումնասիրած SWOT-վերլուծություն իրականացնելու 

սկզբունքները: Ուսանողները ներկայացնում են  նախագծի առաջին մասը՝ 

վերլուծությունը՝ ըստ մարքեթինգ-միքսի: Հանձնում են կատարված 

առաջադրանքները: Ստանում են առաջադրանք. հաջորդ սեմինարի համար 

ներկայացնել հայտնի կազմակերպությունների կողմից հավատարիմ սպառողների 



ձևավորմանն ուղղված միջոցառումները: Իրականացնել հիպոթետիկ 

կազմակերպության SWOT-վերլուծությունը: 

Թեմա 4. Սպառողական և գործարար շուկաների վերլուծություն՝ 2 ժամ 

դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 2 ժամ նախատեսված՝ ուսանողների 

ինքնուրույն աշխատանքի համար: 

Նյութը ուսանողներին հերկայացվում է գործոնների ներկայացման տեսքով (“2” 

Գլուխ 6, 7): Հաջորդիվ, ուսանողները ներկայացված գործոնների հիման վրա 

ներկայացնում են օրինակներ: Սեմինարի ժամանակ ուսանողները ներկայացնում 

են կատարված աշխատանքներ-նախագծերը: Նախապես ստանալով 

մարքեթինգային պլան կազմելու ցուցմունքները՝ փորձում են կազմել հիպոթետիկ 

կազմակերպության մարքեթինգային պլանը: Մարքեթինգային պլանում  պետք է 

ներառվեն նաև հավատարիմ սպառողների ձևավորմանն ուղղված 

միջոցառումները, ինչպես նաև գործարար և սպառողական շուկաների 

վերլուծությունը: Նախագծի հերթական մասը պատրաստելու համար 

ուսանողներին տրվում է 10 օր: 

Թեմա 5. Շուկաների սեգմենտավորում` 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 

4 ժամ՝ նախատեսված ինքնուրույն աշխատանքի համար: 

Հարցեր 5.1. սեգմենտավորման չափանիշները, 5.2. ընտանիքի կյանքի ցիկլը, 5.4. 

անձ և ոճ ներկայացվում են դասախոսություն-քննարկման տեսքով, 

իրականացվում է հայտնի կազմակերպությունների օրինակներ (Case Study), 

հարցեր 5.3. երեխաները, որպես շուկայի սեգմենտ, 5.5. մշակութային 

տարբերություններ հանձնարարվում են ինքնուրույն ուսումնասիրման համար (“1” 

Գլուխ 8, “2” Գլուխ 8, “4” Գլուխ 4): Սեմինարի ժամանակ ուսանողները 

իրականացնում են նախագծերի ներկայացում, փորձում են իրականացնել 

սեգմենտավորում՝ նախագծի հերթական մասի համար: Ստանում են 

առաջադրանք ՝ շարունակել սեգմենտավորումը և  աշխատանքի պատրաստի 

տարբերակը ներկայացնել մինչ 1-ին միջանկյալ ստուգումը: Թեման լավ 

յուրացնելու համար ուսանողներին տրվում են տիպային խնդիրներ, դրանց 



լուծման եղանակներ: Կազմակերպվում է քննարկում տարբեր իրավիճակների 

վերլուծության նպատակով (Case Study method):  

Թեմա 6. Ապրանք` 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 2 ժամ՝ 

նախատեսված ինքնուրույն աշխատանքի համար (“1”, Գլուխ 13) 6.1. Ապրանքների 

դասակարգումը, 6.2. Ապրանքների դիֆերենցումը: Ուսանողներին ներկայացվում է 

ապրանքների  և ծառայությունների դասակարգման սկզբունքները և դիֆերենցման 

անհրաժեշտությունը և չափանիշները քննարկումներ կազմակերպելու միջոցով: 

Սեմինարի ժամանակ լուծվում են տիպային խնդիրներ: Ուսանողները ստանում են 

հաջորդ սեմինարի համար հայտնի կազմակերպությունների  գործունեության 

վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելու առաջադրանք: Տեղեկությունները 

ներկայացվելու են լսարանային ցուցադրությունների միջոցով: 

Թեմա 7. Դիրքավորում՝ 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 2 ժամ՝ 

ինքնուրույն աշխատանքի համար  (“2”, Գլուխ 10): Հարցեր 7.1 և 7.2 ներկայացվում 

են դասախոսություն-քննարկման միջոցով: Սեմինարի ժամանակ ուսանողները 

ներկայացնում են նախորդ դասին հանձնարարված աշխատանքները: Լուծվում են 

տիպային խնդիրներ սեգմենտավորան թեմայի վերաբերյալ՝ թվով 2-3 հատ: 

Իրականացվում է իրավիճակների քննարկում` ինչպես հիպոթետիկ 

կազմակերպությունների, այնպես էլ հայտնի և հայաստանյան 

կազմակերպությունների օրինակի վրա (Case Study method): 

Թեմա 8. Գին, գնագոյացում՝ 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 2 ժամ՝ 

ինքնուրույն աշխատանք (“2”, Գլուխ 14): Թեման ուսանողներին ներկայացվում է 

դասախոսության տեսքով, որը պարբերաբար ընդհատվում է քննարկումներով: 

Սեմինարի ժամանակ ուսանողներին են առաջարկվում  գնագոյացման վերաբերյալ 

խնդիրներ ինքնուրույն լուծելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում նրանց 

տրվում են նաև այդ խնդիրների լուծման եղանակները: 

Թեմա 9. Մարքեթինգային կոմունիկացիաներ, համեմատական վերլուծություն՝ 2 

ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 10 ժամ՝ ինքնուրույն աշխատանքի համար 

( “2” Գլուխ 17, 18, 19, “1” Գլուխներ  19, 20, 21, “3”): Դասախոսությունը 

իրականացվում է հարց-պատասխան-քննարկումների տեսքով, ինչի արդյունքում 



ուսանողները փորձում են բացահայտել մարքեթինգային կոմունիկացիաների 

յուրաքանչյուր գործիքի առավելություններն ու թերությունները: Սեմինարի 

ժամանակ ուսանողներին բացատրվում են մարքեթինգային պլանի կազմման 

սկզբունքները: Նրանք սկսում են աշխատել նախագծի հերթական մասի վրա, այն է.  

Հիպոթետիկ կազմակերպության մարքեթինգային պլանի կազմում:  Ստանում են 

առաջադրանք՝ հաջորդ սեմինար պարապմունքին ներկայացնել հայտնի 

կազմակերպությունների մարքեթինգային պլանները:  

Թեմա 10. Գովազդի ազդեցության գործիքները՝ 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ 

սեմինար, 8 ժամ՝ նախատեսված ինքնուրույն պարապմունքի համար (“5” Գլուխ 2, 

3): Հարցեր 10.1. գովազդի ազդեցության աստիճանային մոդելները, 10.2. 

էֆֆեկտների հիերարխիայի մոդելները, 10.3. երկպրոցեսային մոդելներ, 10.4. 

կրկնակի միջնորդի մոդել, 10.5. Ռոսսիտերի և Պերսիի մոդելները, 10.6. գովազդի 

ազդեցության մոդելների ֆունկցիան ներկայացվում են դասախոսության տեսքով՝ 

լսարանային ցուցադրությունների կամ նախապես ուսանողներին նյութի 

տրամադրման միջոցով: Սեմինարի ժամանակ ուսանողները ներկայացնում են 

նախորդ սեմինարին ստացված առաջադրանքները: Իրականացվում է քննարկում: 

Թեմա 11.  Գովազդի ազդեցության չափումը`2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ 

սեմինար, 8 ժամ՝ նախատեսված ինքնուրույն պարապմունքի համար (“5” Գլուխ 3) 

Հարցեր 11.1. վարքի մակարդակ, 11.2. գովազդի գնահատում, 11.3. վերաբերմունքի, 

հիշելու ազդեցության և ուշադրության ակտիվացման թեսթեր, 11.4. գովազդի 

ազդեցություն կամ գովազդի հաջողություն: Նյութը ուսանողներին տրամադրվում է 

նախապես: Դասախոսությունը անց է կացվում քննարկումների միջոցով՝ 

կիրառելով  դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնավորոպես Խճանկարի 

մեթոդը: Սեմինարին քննարկվում է համաշխարհային ճանաչում ունեցող 

կազմակերպությունների փորձը: 

Թեմա 12. Սպառողական վարք և գովազդի ազդեցության հոգեբանական հիմքերը՝  

2 ժամ, դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 6 ժամ՝ նախատեսված ինքնուրույն 

պարապմունքի համար (“5” Գլուխ 4, 5): Հարցեր՝  12.1. ընկալման տեսակետ, 12.2. 

սուբլիմալ ընկալում, 12.3. Ուշադրություն, հետաքրքրություն և 



ներգրավվածություն, 12.4. վերաբերմուքի հոգեբանության տեսակետ, 12.5. 

հիշողություն, իմիջ, դիրքավորում:  Նյութը ուսանողներին տրամադրվում է 

նախապես: Դասախոսությունը անց է կացվում քննարկումների միջոցով՝ 

կիրառելով  դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնավորոպես՝ Խճանկարի 

մեթոդը: Սեմինարին քննարկվում է համաշխարհային ճանաչում ունեցող 

կազմակերպությունների փորձը: Ուսանողները փորձ են կատարում կիրառել 

տեսական նյութը հայրենական կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող 

գովազդների համար: 

Թեմա 13. Գովազդի ձևավորման ֆորմալ ասպեկտները՝ 1 ժամ դասախոսություն, 2 

ժամ սեմինար,  2 ժամ՝ նախատեսված ինքնուրույն պարապմունքի համար (“5” 

Գլուխ 5): Հարցեր՝ 13.1. տպագրական ասպեկտ, 13.2. տեղակայման էֆֆեկտ և 

գույների օգտագործում: Նյութը ուսանողներին տրամադրվում է նախապես: 

Դասախոսությունը անց է կացվում քննարկումների միջոցով՝ կիրառելով  

դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնավորոպես՝ լսարանային 

ցուցադրությունների միջոցով : Սեմինարին ուսանողները կիրառում են ստացված 

նյութի գիտելիքները հիպոթեթիկ կազմակերպության  համար գովազդի 

պատրաստման համար, որը ներկացվում է թիմային աշխատանքի տեսքով: 

Թեմա 14. Գովազդի բովանդակային ասպեկտները՝ 1 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ 

սեմինար,  2 ժամ՝  նախատեսված ինքնուրույն պարապմունքի համար (“5” Գլուխ 

6): Հարցեր՝ 14.1.  տեքստ և ազդեցություն, 14.2. մոդելներ: Նյութը ուսանողներին 

տրամադրվում է նախապես: Դասախոսությունը անց է կացվում քննարկումների 

միջոցով՝ կիրառելով  դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնավորոպես՝ 

Խճանկարի մեթոդը: Սեմինարին քննարկվում է համաշխարհային ճանաչում 

ունեցող կազմակերպությունների փորձը: Ուսանողները քննարկում են 

հայրենական կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող գովազդները, 

կիրառում են ստացված նյութի գիտելիքները հիպոթեթիկ կազմակերպության  

համար գովազդի պատրաստման համար, որը ներկացվում է թիմային 

աշխատանքի տեսքով և իրենից ներկայացնում է միջանկյալ ստուգման հարցերից 

մեկը: 



Թեմա 15. Մարքեթինգի և գովազդի հոգեբանության էթիկական հարցերը՝ 2 ժամ 

դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 6 ժամ՝ նախատեսված ինքնուրույն 

պարապմունքի համար (“5” Գլուխ 7): Դասախոսությունը անց է կացվում 

քննարկումների միջոցով: Սեմինարին ուսանողները  ավարտում են իրենց 

նախագծային աշխատանքների՝ հիպոթեթիկ կազմակերպության օրինակով, 

ներկայացումը լսարանային ցուցադրութունների միջոցով: Հաջորդ դասի համար 

ուսանողները ստանում են հաջորդ թեմայի նյութին նախապատրաստվելու 

առաջադրանք:  

Թեմա 16. Մերչենդայզինգի հիմունքներ՝  2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար, 

6 ժամ՝ նախատեսված ինքնուրույն պարապմունքի համար (“6”): Հարցեր՝ 16.1 

մերչենդայզինգի կոնցեպցիայի 1-ին մակարդակ, 16.2 մերչենդայզինգի 

կոնցեպցիայի 2-րդ մակարդակ, 16.3 մենչենդայզինգի կոնցեպցիայի 3-րդ 

մակարդակ: Նյութը ուսանողներին տրամադրվում է նախապես: 

Դասախոսությունը իրականացվում է  ինտերակտիվ եղանակների կիրառման՝  

քննարկումների կազմակերպման և դերային խաղերի միջոցով: Ուսանողները 

ներկայացնում  և վերլուծության  են ենթարկում իրենց  կողմից ուսումնասիրած 

վաճառքի սրահները: 

Թեմա 17. Բրենդ-մենեջմենթ՝  2 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ՝ նախատեսված 

ինքնուրույն պարապմունքի համար (“7,9”): Դասախոսության ժամանակ 

ուսանողներին ներկայացվում են բրենդ-մենեջմենթի  էությունը, 

անհրաժեշտությունը, հիմնական մոտեցումները, սկզբունքները: 

Դասախոսությունը իրականացվում է լսարանային ցուցադրությունների միջոցով: 

Թեմա 18. Նեյրոմարքեթինգ՝  2 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ՝ նախատեսված 

ինքնուրույն պարապմունքի համար (“8”): Դասախոսության ժամանակ 

ուսանողներին ներկայացվում են նեյրոմարքեթինգի էությունը, 

անհրաժեշտությունը, հիմնական մոտեցումները, սկզբունքները: Իրականացվում է 

քննարկում: 

 

 

 



 

 

Միջանկյալ ստուգման հարցաշարերը: 

I-ին միջանկյալ ստուգում 

1. Մարքեթինգի սահմանումը,  4-P-երը (1 միավոր) 

2. Արժեքի ստեղծում(1 միավոր) 

3. Մարքեթինգային միջավայր. Միկրոմիջավայր (1 միավոր) 

4. Մարքեթինգային միջավայր. Մակրոմիջավայր (1 միավոր) 

5. Արժեք, սպառողների բավարարում (1 միավոր) 

6. Հավատարիմ սպառողների ձևավորում (1 միավոր) 

 

1. Մարքեթինգային ինֆորմացիա, հետազոտություն (2 միավոր) 

2. Սպառողական շուկաների վերլուծություն / վարքագծի վրա ազդող  

գործոնները, որոշում ընդունելու գործընթացը/ (2 միավոր) 

3. Գործարար շուկաների վերլուծություն (2 միավոր) 

 

1. Ռազմավարության մշակումը դիվիզիոնալ մակարդակում (3 միավոր) 

2. Ռազմավարության մշակումը բիզնես-միավորի մակարդակում (3 

միավոր) 

3. Ռազմավարության մշակումը կորպորատիվ մակարդակում (3 միավոր) 

 

IIմիջանկյալ ստուգում 

1. Սեգմենտավորում. Սահմանումը, մակարդակները (3 միավոր) 

2. Սեգմենտավորման փուլերը (3 միավոր) 

3. Նպատակային շուկաների գնահատում և ընտրություն (3 միավոր) 

4. Դիրքավորում (3 միավոր) 

5. Ապրանք /դասակարգումը/ (3 միավոր) 

6. Ապրանքների և ծառայությունների դիֆերենցումը (3 միավոր) 

7. Գին, գնագոյացում / Գնագոյացման փուլերը, մեթոդները (3 միավոր) 



8. Գնագոյացումը տարբեր շուկաներում (3 միավոր) 

9. Մարքեթինգային կոմունիկացիաներ /դերը, ֆունկցիաները, գործոնները, 

էլեմենտները/ (3 միավոր) 

10. Մարքեթինգային կոմունիկացիաների մշակման փուլերը / մակրոմոդել (3 

միավոր) 

11. Գովազդ, սպառման խթանում (3 միավոր) 

12. Հովանավորչություն, հասարակության հետ կապեր /PR/, direct marketing (3 

միավոր) 

13. Կոմունիկացիոն գործիքների համեմատական վերլուծություն (3 միավոր) 

14. Մերչենդայզինգի կոնցեպցիայի մակարդակները (3 միավոր) 

15.  Բրենդ-մենեջմենթ. Էությունը, սկզբունքները, մոտեցումները (օրինակներով) (3 

միավոր) 

16.  Նեյրոմարքեթինգ. Էությունը, մոտեցումները (օրինակներով) (3 միավոր) 

 

Թիմային աշխատանքի համար նախատեսված թեմաները 

Բոլոր աշխատանքները իրականացվում են հիպոթեթիկ կազմակերպության 

համար 

 Կազմակերպության վերլուծությունը՝ ըստ 4P-երի 

 Կազմակերպության SWOT-վերլուծության իրականացում 

 Կազմակերպության մարքեթինգային պլանի կազմում 

 Մարքեթինգային հետոզոտություն իրականացում 

 Շուկայի սեգմենտավորում 

 Կազմակերպության գովազդային արշավի մշակում ՝ըստ 5M 

 Բուկլետի պատրաստում 

 Գովազդի պատրաստում 

 Նեյրոմարքեթինգային գործիքների օգտագործումը 

 Հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման 

էլեմենտների ներդնումը 

 

 



 

Տիպային խնդիրներ 

1. <<Ա>> կազմակերպությունը 4 փուլով իրականացրել է իր նպատակային 

շուկայի սեգմենտը: Առաջին փուլում ընտրվել է սպառողների 50% (P1 

ցուցանիշ), երկրորդ փուլում՝ 70% (P2 ցուցանիշ), երրորդ փուլում՝ 40% (P3 

ցուցանիշ), չորրորդ փուլում՝ 60% (P3 ցուցանիշ) Շուկայի ո՞ր մասն է 

կազմում տվյալ կամակերպության  նպատակային սեգմենտը:  

2. Իր ապրանքի իրացման համար կազմակերպությունը կողմորոշվում է 

շուկայի 3 սեգմենտի վրա: Առաջին սեգմենտում նախորդ տարում վաճառքի 

ծավալները կազմել են 46 մլն հատ ՝ շուկայի տարողությունը այդ 

սեգմենտում 90 մլն հատ էր: Ենթադրվում է, որ  շուկայի տարողությունը այդ 

սեգմենտում տվյալ տարում կնվազի 3%, կազմակերպության 

մասնաբաժինը՝ 5%- ով: Երկրորդ սեգմենտում կազմակերպության  բաժինը 

կազմում է 7%, վաճառքի ծավալները՝ 61 մլն հատ: Ենթադրվում է, որ 

շուկայի տարողությունը կմեծանա11%` կազմակերպությանը պատկանող 

մասնաբաժինը կմնա անփոփոխ: Երրորդ սեգմենտում տարողությունը 

կազմում է 16 մլն հատ,կազմակերպության մասնաբաժինը՝ 0,68: 

Փոփոխություններ չեն սպասվում: Որոշել կազմակերպության վաճառքի 

ծավալները տվյալ տարում վերենշյալ պայմանների առկայության դեպքում: 

3. Սեգմենտավորման չափանիշները: 

 Ա կազմակերպությունը պլանավորում է իրացնել սառեցված 

կիսաֆաբրիկատներ 

 Բ  կազմակերպությունը նախատեսում է իրացնել  պատրաստի սառը 

խորտիքներ 

 Գ կազմակերպությունը նախատեսում է բացել նոր SPA-salon 

 Դ  կազմակերպությունը նախատեսում է բացել հյուրանոց ընտանի 

կենդանիների համար: 



 

Առաջադրանք.   

I. Նշեք սպառողական շուկայի նվազագույնը 5 սեգմենտ, որոտեղ իրացվում է 

նմանատիպ ապրանքը: Սեգմենտավորման համար կարելի է օգտվել հետևյալ 

չափանիշներով՝ 

Սոցիալ –դեմոգրաֆիկ բնութագրիչներ՝ տարիքային կատեգորիաներ, սեռ, 

կրթության մակարդակ, երեխանիրի առկայություն (տարիքը և սեռը), 

եկամուտների դիֆերենցում, սոցիալական խումբ, մասնագիտություն, հանգստի 

անցկացման եղանակ, վերաբերմունքը կյանքի նկատմամբ , 

Կյանքի ոճ՝  A ` սպառողներ, ովքեր ղեկավարվում են պահանջմունքներով: 

Ծախսում են՝ ելնելով պահանւմունքներից, այլ ոչ թե նախընտրություններից: 

Դրանք բնակչության աղքատ շերտերն են, ովքեր չունեն կրթություն; 

   B` Սպառողներ, ովքեր առաջնորդվում են արտաքին 

գործոններով: Գնումներ կատարելիս, նրանք մտահոգվում են այն հանգամանքով, 

թե ինչ կարծիք կկազմեն իրենց մասին մյուսները; 

   C`    Սպառողներ, ովքեր առաջնորդվում են ներքին 

գործոններով: Ինենց համար կարևոր են սեփական պահանջմունքները և 

ցանկությունները: 

Ապրանքից բավարարվածությունը՝  բավարարվածության բարձր աստիճան 

(բարձր հավատարմություն),  

Միջին բավարարվածությունը (ցածր հավատարմություն), 

Բավարարվածությունը բացակայում է (հավատարմությունը բացակայում է): 

II.  Բնութագրեք յուրաքանչյուր սեգմենտի առանձնահատկությունները, 

սպատողների գնողունակությունը, գնման շարժառիթները: Լրացրեք աղյուսակը ՝ 

հետևելով օրինակին 

 



 

 

MP3 player-ների գնորդների շուկայական սեգմենտի բնութագիրը՝ 

 Սպառողների 

բնութագրեր 

Գնման 

շարժառիթներ 

Գնողունակություն Նոր ապրանքի 

հայտնվելու 

նկատմամբ 

ցուցաբերած 

արձագանք 

Սեգմենտ 1 17-20 

տարեկան, 

աշխատում են 

Մոդայիկ  

ապրանք է 

բավարար Նոր ապրանքի 

նկատմամբ 

հետաքրքության 

արագ դրսևորում 

Սեգմենտ 2 17-20 

տարեկան,  չեն 

աշխատում  

Մոդայիկ  

ապրանք է 

Բացակայում է Նոր ապրանքի 

նկատմամբ 

հետաքրքության 

արագ դրսևորում 

Սեգմենտ 3 20-30 

տարեկան, 

աշխատում են 

Բարեկեցության 

դրսևորում 

բավարար Քննադատորեն են 

մոտենում 

ընտրությանը, 

համեմատում են 

բազմաթիվ 

տարբերակներ 

Սեգմենտ 4 20-30 

տարեկան,  չեն 

աշխատում  

Սեր 

երաժշտության 

հանդեպ 

Բացակայում է Պահպանողականությ

ուն են դրսևորում 

Սեգմենտ 5 30-40 

տարեկան 

Հետաքրքրությո

ւնը նորի 

հանդեպ, սերը 

դեպի 

երաժշտություն

ը, 

ժամանակակից 

տեսք ունենալու 

ցանկությունը  

բավարար Դրական արձագանք՝  

սպառողին գրագետ 

տեղեկացնելու 

պայմաններում 

 

4. Աղյուսակում տրված են որոշ ֆիրմաների գովազդային կարգախոսները:  

Հետևելով օրինակին՝  բացահայտեք դիրքավորման հիմքերը: 

 

 



Օրինակ՝ 

Ապրանք/ ֆիրմա Կարգախոս Դիրքավորման հիմք 

«Procter and Gamble» Որակ, որին կարեկի է 

վստահել 

Ապրանքի յուրահատուկ 

բնութագրիչներ 

«Friskise» Կատուներին ավելի շատ 

կյանք 

Ապրանքի սպառողը 

«Hеniken» գարեջուր Իսկական գարեջուրը 

գովազդի կարիք չունի 

Ապրանքի առավելությունը 

  

Առաջադրանքը կատարեք հետևյալ ֆիրմաների համար՝ 

«Snikers», «Cоcа-Cоlа», «Philips», «IВМ» 

5. Ապրանքատեսականու կառավարում: Ապրանքային ադեկվատ 

քաղաքականության մշակման համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե 

կազմակերպության կողմից արտադրվող որ ապրանքն է առավել 

շահութաբեր: Դրա համար հաշվի են առնում միավոր ապրանքի 

սահմանային ծախսերը, որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ հաշվում են 

ապրանքի բացթողման գնի և արտադրական ծախքերի տարբերությունը: 

Գումարային սահմանային շահույթը որոշվում է ապրանքատեսականու 

յուրաքանչյուր ապրանքի սահմանային շահույթը բազմապատկելով այդ 

ապրանքի քանակին: Ստորև բերվող աղյուսակից կարելի է կատարել 

հետևյալ եզրակացությունը՝ առավել շահութաբեր կարելի է համարել 2-րդ 

ապրանքը՝ չնայաց այն ունի բավականին մեծ արտադրական ծախքեր և 

վաճառքի ոչ մեծ ծավալներ: 

 

 

 

 



Ապրանքի 

տեսակ 

Բացթողման 

գին , պ.մ. 

Սահմանային 

ծախքեր՝ 

միավոր 

արտադրանքի 

հաշվով, պ.մ. 

Սահմանային 

շահույթ, պ,մ. 

Վաճառքի 

ծավալ, 

հազ.հատ 

Գումարային 

սահմանային 

շահույթ 

1 15 10 5 100 500 

2 18 12 6 90 540 

3 20 12 8 60 480 

 

I. Կատարեք նմանատիպ վերլուծություն A&TOUR տուրիստական 

գործակալության համար 

Տուրիստական 

երթուղի/ 

ուղղություն 

Բացթողման 

գին , պ.մ. 

Սահմանային 

ծախքեր՝ 

միավոր 

արտադրանքի 

հաշվով, պ.մ. 

Սահմանային 

շահույթ, պ,մ. 

Վաճառքի 

ծավալ, 

հազ.հատ 

Գումարային 

սահմանային 

շահույթ 

1 250 25  1000  

2 250 25  900  

3 200 18  700  

4 180 18  500  

5 180 20  1200  

6 150 18  700  

 

II. <<Ա>>  ռեստորանը ֆինանսական դժվարութունների առջև է կանգնած 

և պետք է վերանայի իր տեսականին: Ուսումնասիրեք աղցանների 

ցանկը և որոշեք, թե որ 3 աղցանը կարելի է այսուհետ չմատուցել 

Աղցաններ Բացթողման 

գին , պ.մ. 

Սահմանային 

ծախքեր՝ 

միավոր 

արտադրանքի 

հաշվով, պ.մ. 

Սահմանային 

շահույթ, պ,մ. 

Վաճառքի 

ծավալ, 

հազ.հատ 

Գումարային 

սահմանային 

շահույթ 

1 120 15  155  

2 120 14  140  

3 110 12  200  



4 110 12  220  

5 100 12  240  

6 100 10  245  

7 95 10  250  

8 95 8  200  

 

6. Ապրանքի բացթողման գնի որոշում: 

1. Ապրանքի ինքնարժեքը  320 պ.մ., ընդունելի շահութաբերությունը՝ 20%, ԱԱՀ՝ 

18%, ակցիզային հարկ՝10%: Արդյո՞ք  400 պ.մ. բացթողման գինը կարելի է 

համարել ընդունելի:  

2. Ապրանքի ինքնարժեքը  150 պ.մ., ԱԱՀ՝ 18%, ակցիզային հարկ՝ 20%, 

բացթողման հնարավոր գինը՝ 400 պ.մ.: Որքա՞ն է տվյալ ապրանքի 

շահութաբերությունը: 

3. Ապրանքի ինքնարժեքը  300 պ.մ., ընդունելի շահութաբերությունը՝ 20%, ԱԱՀ՝ 

18%, ակցիզային հարկ՝ 30%: Ընդունելի՞ է արդյոք 400 պ.մ. բացթողման գինը 

ԱԱՀ-ով: 

4. Ապրանքի ինքնարժեքը  250 պ.մ., ԱԱՀ՝ 18%, ակցիզային հարկ՝ 10%, 

բացթողման հնարավոր գինը՝ 410 պ.մ.: Որքա՞ն է տվյալ ապրանքի 

շահութաբերությունը: 

5. Ապրանքի ինքնարժեքը  3000 պ.մ., ընդունելի շահութաբերությունը՝ 40%, 

ԱԱՀ՝ 18%, ակցիզային հարկ՝ 20%,.: Ընդունելի՞ է արդյոք 4200 պ.մ. 

բացթողման գինը ԱԱՀ-ով: 

 

 

 

 

 



5. Գրականություն 

Հիմնական գրականությունը՝ 

1. “Основы маркетинга”  Филип Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. изд 

Вильямс, 2007г 

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

2009г, 

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

4. “Психология маркетинга и рекламы ” Клаус Мозер, изд Гуманитарный Центр, 

Харьков 2004 

5. “Мерчандайзинг” С.Сысоева, Ек. Бузукова, 2015 
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