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Մասնագիտություն՝ Կառավարում 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի 

 տարեկան ուսման վարձի չափը՝ 900.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Կառավարման մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակը. 

Ծրագիրը նպատակ ունի նախապատրաստել ժամանակակից 

ձեռնարկությունների համար այնպիսի մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն. 

 վերլուծել ձեռնարկություններում ներդրվող ինովացիոն գործընթացները, 

  կայացնել որոշումներ և կատարել կանխատեսումներ ինովացիոն 

տեխնոլոգիաների ներդրումից, 

 ներդնել ինովացիոն տեխնոլոգիաներ տրված բիզնես 

միջավայրում`արդյունավետ աշխատանք ապահովելու նպատակով, 

 կազմակերպել և ուղղորդել ինովացիոն տեխնոլոգիաների համար մշակված 

ռազմավարություններ: 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտականգիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. նկարագրել ինովացիոն տեխնոլոգիաների նախագծման և ներդրման 

տեսական հիմունքները, 

2. ձևակերպել ինովացիոն տեխնոլոգիաների մշակման հիմնարար 

սկզբունքները, 

3. թվարկել ինովացիաների տեսակները, 



4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման 

առանձնահատկությունները, 

5. որոշել կազմակերպության ինովացիոն պոտենցիալը, 

6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ, 

7. ընտրել ինովացիոն գործունեությունը կիրառելու համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական աղբյուրներ: 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

1. ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր մոդելներ, 

2. տարանջատել ինովացիոն տեսության հիմնախնդիրները, 

3. կիրառել ինովացիոն տեխնոլոգիաների տեսական ռազմավարություններ, 

ֆինանսական դրույթներ պրակտիկայում, 

4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները, 

5. տարբերակել տարբերություններն ինովացիաների կյանքի ցիկլերի միջև, 

6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու 

համար` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար: 

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ),  

2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները,  

3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, 

4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր: 

 

Մասնագիտական պրակտիկա 

Առկա ուսուցման մագիստրոսի բոլոր կրթական ծրագրերում երրորդ կիսամյակում, 

կազմակերպվում է մասնագիտական պրակտիկա՝ ՀՀ մասնավոր և պետական 

կազմակերպություններում և գերատեսչություններում: 

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: 

 



Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել նորարարություններ 

ներդրող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները. 

Խորհրդատվական ընկերություններ 

 մտավոր սեփականության գնահատման խորհրդատու։ 

Ձեռնարկությունների արտոնագրային ստորաբաժանումներ 

 գործադիր տնօրեն, 

 գնահատման բաժնի վարիչ, 

 գնահատման թիմի ղեկավար։ 

Ծրագրային ապահովման մատակարարներ 

 գնահատման մենեջեր, 

 արտոնագրային հավատարմատար: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ արտոնագրային վարչությունը, 

Կենտրոնական բանկը, ինովացիոն գործընթացները ներդրող այլ պետական 

հիմնարկները, ներդրումներով զբաղվող մասնավոր ձեռնարկությունները: 

Ստորև ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիաների 

ոլորտում գործող որոշ մասնավոր ձեռնարկություններ և դրանց 

գործունեության ոլորտը.  

 Հայկական ծրագրեր  

 Ձեռնարկությունների ինկուբատոր, 

 Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների ինստիտուտ, 

 ՀՀ ազգային ակադեմիայի առանձին ինստիտուտներ, 

 Գիտության պետական կոմիտեի գրանտերով աշխատող առանձին 

ձեռնարկություններ, որոնք ներդրում են ինովացիոն տեխնոլոգիաներ: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են նաև շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ 

տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 

 

  



ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

1. Ազգային հաշիվների ժամանակակից համակարգը: 

2. Անվանական և իրական ՀՆԱ: Գների ինդեքսները, դրանց տեսակները: 

3. Աշխատանքի պահանջարկ և առաջարկ. ֆունկցիաները: 

4. Աշխատանքի շուկայի հավասարակշռությունը նեոդասական և քեյնսյան 

հայեցակարգերում: 

5. Ամբողջական առաջարկի ֆունկցիան. դասական և քեյնսյան մեկնաբանու-

թյունները:  

6. Ամբողջական պահանջարկի ֆունկցիան: 

7. Սպառման, խնայողությունների և տոկոսադրույքի փոխառնչությունները: 

8. Խնայողությունների, ներդրումների և ընթացիկ հաշվի ֆորմալ 

վերլուծությունը: Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Առևտրային 

հաշվեկշիռ: 

9. Ներդրումային պահանջարկի դասական և քեյնսյան մեկնաբանությունները: 

Կապիտալի սահմանային արդյունք: Կապիտալի սահմանային 

արդյունավետություն: 

10. Փողի տեսակները և ֆունկցիաները: Փողի առաջարկը: Փողի բազա և զանգված: 

11. Դեպոզիտային, վարկային և փողի մուլտիպլիկատորներ: 

12. Փողի գործառնական և սպեկուլյատիվ պահանջարկը: Բաումոլ-Թոբինի 

մոդելը: 

13. Փողի զանգվածի, փոխարժեքի և գների մակարդակի ընդհանուր 

հավասարակշռությունը:  

14. Փողի շուկայի հավասարակշռությունը նեոդասական և քեյնսյան 

հայեցակարգերում: LM կորը, դրա հանրահաշվական և գրաֆիկական 

տեսքերի ստացումը: 

15. Հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում. 

Քեյնսյան խաչը: Բազմարկիչ: 

16. Արտադրության հավասարակշիռ մակարդակի որոշումը «արտամղումներ-

ներմղումներ» մեթոդով: 

17. Հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում. IS կորը, 

դրա հանրահաշվական և գրաֆիկական տեսքերի ստացումը: 

18.  IS-LM մոդելը: Դրամավարկային և հարկաբյուջետային 

քաղաքականությունները IS-LM մոդելում:  

19. IS-LM մոդելը և ամբողջական պահանջարկի կորը: 

20. Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելը լողացող փոխանակային կուրսի դեպքում: 

21. Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելը հաստատագրված փոխանակային կուրսի դեպքում: 

22. Փոխանակային կուրսերը և գնողունակության համարժեքությունը: 

Միջազգային տոկոսային արբիտրաժ: 

23. Ինֆլյացիա. էությունը, տեսակները, հետևանքները:  

24. Ֆիլիպսի կորը և դրա մոնետարիստական մեկնաբանությունը. կապը AD-AS 

մոդելի հետ:  

25. Տնտեսական աճի Սոլոուի մոդելը: 



26. Ընդհանուր և սահմանային օգտակարություն: Փոխարինման սահմանային 

նորմի և սահմանային օգտակարության կապը: 

27. Պահանջարկի ֆունկցիայի գնային և ոչ գնային գործոնները: 

Առաձգականություն: 

28. Ընդհանրացված, գնային, եկամտային և խաչաձև պահանջարկի ֆունկցիաներ: 

Սպառողական բարիքների տիպերը: Գիֆֆենի պարադոքսը: Էնգելի կորերը: 

29. Էջուորդի արկղը: Պարետո օպտիմումը n սպառողների և m բարիքների 

դեպքերի համար. անհրաժեշտ պայմանները:  

30. Սպառողական ծախսերի մինիմալացման խնդիրը: Փոխհատուցված (Հիքսի) 

պահանջարկի ֆունկցիա: 

31. Սլուցկու հավասարումը. տնտեսագիտական մեկնաբանությունը: Եկամտի և 

փոխարինման էֆեկտները, դրանց գրաֆիկական մեկնաբանությունը: 

32. Սպառողական ավելցուկ և օպտիմալ փոխհատուցում: 

33. Արտադրական ֆունկցիաներ. դրանց հատկությունները: Կոբբ-Դուգլասի 

տեսքի արտադրական ֆունկցիաներ:  

34. Կարճաժամկետ ծախքերի ֆունկցիաներ: Ընդհանուր, միջին և սահմանային 

ծախքերի կորերը:  

35. Երկարաժամկետ ծախքերի ֆունկցիաները մասշտաբի տարբեր հատույցների 

դեպքում: 

36. Մրցակցային ձեռնարկության շահույթի մաքսիմալացումը:  

37. Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ մասնակի հավասարակշռություն:  

38. Շահույթի մաքսիմալացումը զուտ մենաշնորհի պայմաններում:  

39. Ռեսուրսների ոչ արդյունավետ բաշխումը զուտ մենաշնորհի պայմաններում: 

Բնական մոնոպոլիաները և դրանց կարգավորումը:  

40. Շահույթի մաքսիմալացումը օլիգոպոլիայի պայմաններում: Նէշի 

հավասարակշռություն: Ստակելբերգի մոտեցումը: Միջուկ:  

41. Միջազգային առևտրի տարիֆային (մաքսային) և ոչ տարիֆային (ոչ 

մաքսային) քաղաքականությունների ազդեցությունը երկրների 

տնտեսությունների վրա:  

42. Վճարային հաշվեկշիռ, դրա կառուցվածքը և կարգավորման եղանակները:  

43. Արտաքին առևտրի հավասարակշռությունը. մեկնաբանությունը Էջվորդի 

արկղի միջոցով:  

44. Արժութային փոխարժեքը, դրա տեսակները և արժութային գործարքները:  

45. Մրցակցային առավելությունների Պորտերի տեսությունը:  

46. Գլոբալ տնտեսական հիմնախնդիրները և միջազգային տնտեսական 

ինտեգրումը: 

47. Զարգացած, զարգացող և անցումային տնտեսությունով երկրների 

տնտեսական առանձնահատկությունները: 

48. Արժեթղթերի շուկայի էությունը և արժեթղթերի տեսակները: 

49. Արժեթղթերի արժեքի և եկամտաբերության գնահատումը: 

50. Ֆինանսական վերլուծություն և ֆինանսական գործակիցներ: 

51. Պորտֆելի ռիսկ և եկամտաբերություն, դրանց փոխադարձ կապը: 

52. Ֆոնդային բորսա, մասնակիցները և գործունեության մեխանիզմը: 



53. Կապիտալի կառուցվածքը և կապիտալի արժեքի հաշվարկը: 

54. Ֆինանսական հաշվետվությունների էությունը և ձևերը: 

55. Հաշվապահական հաշվառման էությունը, խնդիրները և տարրերը:  

56. Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը: 

57. Աուդիտի էությունը և հիմնարար սկզբունքները: 

58. Բանկային համակարգ. կառուցվածքը, ֆունկցիաները, գործունեության և 

կարգավորման առանձնահատկությունները: 

59. Դրամավարկային քաղաքականություն, նպատակները, գործիքները և 

փոխանցումային մեխանիզմը:  

60. Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր, դրանց գործունեության և 

կարգավորման առանձնահատկությունները: 

61. Մենեջմենթի և կառավարչական մտքի զարգացման հիմնական փուլերը: 

Մենեջմենթի դասական և նոր ուղղությունները: 

62. Շուկայագիտական գործունեության ոլորտներ: Շուկայագիտական 

ռազմավարություն: 

63. Մրցակիցների ուսումնասիրություն և SWOT- վերլուծություն: 

64. Ապրանքի ինսիտուտի մարքեթինգային կառավարում: Ապրանքաշարժի 

կառավարում: 

65. Իրացման խթանման միջոցառումներ: Գնային քաղաքականություն: Գովազդ: 

66. Ձեռնարկության աշխատանքային ռեսուրսները: 

67. Ձեռնարկության ֆինանսական ռեսուրսները: 

68. Ձեռնարկության եկամուտները և ծախսերը: Արտադրանքի ինքնարժեքը: 

69. Ձեռնարկության շահույթը, շահութաբերության ցուցանիշները: 

70. Ռիսկը որպես կառավարման օբյեկտ: Ռիսկի աստիճանի գնահատման և 

նվազեցման եղանակները: 

71. Կազմակերպությունում կառավարչական որոշումների ընդունման 

գործընթացի փուլերը և մոդելները: 

72. Կազմակերպությունում կառավարչական վերահսկման համակարգը: 

Գործառնական մենեջմենթի կազմակերպումը: 

73. Առաջնորդությունը և իշխանությունը կառավարման մեջ: Լիդերության 

գիտական հայեցակարգերը: 

74. Կազմակերպությունում հաղորդակցության ուղիները և ին ֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաները: 

75. Կազմակերպությունում թիմային աշխատանքների գնահատումը և 

ձևավորման ուղղությունները: 

76. Ձեռնարկատիրական գործունեությունը որպես տնտեսական ակտիվության 

հատուկ ձև. ձեռնարկատիրության էությունը, գործառույթները և խնդիրները: 



77. Խտրականության մոդելները աշխատանքի շուկայում: Կրթության վրա 

ներդրումների մոդելը: 

78. Հարկման ազդեցությունը աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի վրա: 

79. Պետությունը և շուկան: Պետության տնտեսական գործառույթները: 

80. Հանրային բարիքների հատկությունները: Հանրային բարիքների նկատմամբ 

պահանջարկը: 

81. Կալդոր-Հիքսի փոխհատուցման սկզբունքը: 

82. Հարկման օպտիմալացման Ռամսեյի կանոնը: 

83. Աշխատանքային ռեսուրսների հաշվեկշիռը և զբաղվածության կարգավիճակի 

դասակարգիչը: 

84. Կազմակերպությունների ներքին և արտաքին միջավայրի վերլուծությունը: 

85. Ռազմավարության ձևավորման և ներդրման վերլուծությունը 

կազմակերպություններում: 

86. Կազմակերպչական կառուցվածքների վերլուծությունը և նախագծումը 

կազմակերպություններում: 

87. Մոտիվացիոն կառուցվածքի ձևավորումը և կառավարումը 

կազմակերպություններում:  

88. Մարքեթինգային տեղեկատվության վերլուծության համակարգը: 

89. Շուկայի կոնյունկտուրան և շուկայի տարողունակությունը: 

90. Շուկայի հատվածավորման մակարդակները, սկզբունքները, չափանիշները և 

մեթոդները: 

91. Ձեռնարկատիրական գործունեության պլանավորումը և կազմակերպումը. 

բիզնես պլան: 

92. Ձեռնարկատիրական գործունեության ռազմավարական կառավարման 

տրամաբանությունը և փուլերը: Ռազմավարական կառավարման հինգ 

առաջադրանքները: 

93. «Ծախքեր-թողարկում-շահույթ» (CVP) մոդելը: 

94. Ներդրումային ծրագրերի արդյունավետության գնահատման եղանակները: 

95. Ձեռնարկության հիմնական միջոցները և ոչ նյութական ակտիվները: 

Հիմնական միջոցների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշները: 

96. Ձեռնարկության շրջանառու միջոցները: Շրջանառու միջոցների 

օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշները: 
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