
 

 

 

 

 
 

 

 
«ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝  Ֆինանսական մաթեմատիկա 

Ուսուցման ձևը՝         Առկա 

Տևողությունը՝             2 տարի  

Ուսման վարձը՝   700.000 ՀՀ դրամ  

Շնորհվող որակավորումը՝    Մաթեմատիկայի մագիստրոս 
 

Ծրագրի նպատակները. 

 Ուսանողներին փոխանցել ռիսկերի կառավարմանն առնչվող հիմնավոր գիտելիքներ, 

որոնք հնարավորություն են տալիս կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը, 

ինչպես ողջ տնտեսության, այնպես էլ ֆինանսական ինստիտուտների և 

կազմակերպությունների մակարդակով: 

 Ուսանողներին սովորեցնել ռիսկերի գնահատման, կառավարման ժամանակակից 

ձևերը և տեխնիկական մեթոդները: 

 Զարգացնել ուսանողների հմտությունները` արդի մաթեմատիկական և 

վիճակագրական մեթոդների միջոցով  կիրառական վերլուծություններ և 

կանխատեսումներ իրականացնելու նպատակով: 

 Օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով, որոնք կարող են օգտագործվել 

ֆինանսական ներդրումների բնագավառում, ինչպես նաև բանկային համակարգում 

մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար: 

 

Կրթական վերջնարդյունքները. 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

     Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

Ա1. գիտությանը հայտնի մեթոդներով ճանաչել և գնահատել ռիսկերը, բացահայտել ռիսկերի 

կառավարման հիմնական սկզբունքները, 

Ա2. ներկայացնել վիճակագրական և էկոնոմետրիկական մեթոդները, ժամանակային 

շարքերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները, 

Ա3. բացատրել ներդրումների կառավարման հիմնարար տեսությունները, մեկնաբանել 

դրանց առանձնահատկությունները, ներկայացնել վերլուծական մոդելների կիրառության 

ոլորտները, 

Ա4. նկարագրել ֆինանսական ակտիվների գնագոյացման, ֆունդամենտալ և 

տեխնիկական վերլուծության, օպտիմալ պորտֆելների ընտրության հիմնարար 

մեթոդներն ու սկզբունքները, 

Ա5. բնորոշել տնտեսության զարգացման հիմնական և երկրորդական գործոնները, 
ներկայացնել դրանց ազդեցությունը գնահատող մոդելները, մոդելների քանակական և 

 



որակական հետևությունները: 
 
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

Բ1. առկա լավագույն տեղեկատվության հիման վրա նախագծելու ընդունվելիք որոշումների 

հնարավոր տարբերակները` ռիսկի և անորոշության պայմաններում, 

Բ2. ողջ տնտեսության զարգացման, ֆինանսական ինստիտուտների և 

կազմակերպությունների, առանձին նախագծերի տեսանկյունից, արդի մեթոդների 

կիրառմամբ, կանխատեսելի և կառավարելի դարձնել ռիսկերը, 

Բ3. մաթեմատիկական, վիճակագրական, էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների 

միջոցով իրականացնել վերլուծություններ և կանխատեսումներ, ինչպես ողջ 

տնտեսության, այնպես էլ առանձին կազմակերպությունների և նախագծերի 

մակարդակով, 

Բ4. օգտագործել մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ (Matlab, Wolfram Mathematica, MS 

Excel) գործնական խնդիրների լուծման նպատակով, 

Բ5. ֆինանսների, ֆինանսական շուկաների և դրանց գործիքակազմի վերաբերյալ ստացած 
գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների ձևակերպման և լուծման նպատակներով: 

 
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 
 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից հավաքել լավագույն տեղեկատվություն, ստեղծել տվյալների 

բազաներ, դրանց միջոցով կատարել վերլուծություններ, 

Գ2. աշխատել աշխատանքային խմբերում, 

Գ3. շարունակել կրթությունը աշխատանքի ընթացքում` զարգացնելով իր մարդկային 

կապիտալը, 
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել 

գիտական զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր: 
 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները. 
        Շրջանավարտներից շատերն իրենց կրթությունը շարունակում են առաջնակարգ 

արտասահմանյան բուհերում: Լավագույն շրջանավարտներն ընդունվում են ԵՊՀ 

ասպիրանտուրա: 

 

Ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը 

Ծրագիրը հիմնականում կազմված է հետևյալ դասընթացներից: 
Օտար լեզու-1 
Օտար լեզու-2 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 
Ներդրումային պորտֆելի կառավարում 
Տնտեսական աճի տեսություն 
Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում 

Ռիսկերի կառավարման պրակտիկան ֆինանսական ինստիտուտներում 
Կորպորատիվ ֆինանսներ 
Արդի մակրոտնտեսագիտություն 
Արդի միկրոտնտեսագիտություն 
Ժամանակային շարքերի վերլուծություն 



Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդներ 

Հաստատուն եկամտով արժեթղթերի գնագոյացման մոդելներ 

Կազմակերպության արժեքի գնահատում և ներդրումների կառավարում 

Միջազգային ֆինանսներ 
Որոշումների կայացման տեսություն 
Դրամավարկային քաղաքականություն 
Կազմակերպության ռիսկերի կառավարում 

Անորոշության և անկատար տեղեկատվության տնտեսագիտություն 

Ֆինանսական անալիզ 
Տվյալների վերլուծություն 

 

         Ներկայացված ցանկից ռիսկերի կառավարմանը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, 

տնտեսագիտությանն առնչվող դասընթացները պարտադիր են: Մի շարք դասընթացներ 

ուսանողը կարող է ընտրել իր հայեցողությամբ: 

 

Մասնագիտական պրակտիկա 

         Կազմակերպվում է 3-րդ կիսամյակի ընթացքում՝ 180ժամ ընդհանուր 

աշխատածավալով: Այն կազմակերպվում է ՀՀ կետրոնական բանկում, ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությունում, Առևըրային բանկերում և մասնագիըական ուղղվածություն ոնեցող այլ 

հաստատություններում:  

 

Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար՝ 

 

Ֆինանսական մաթեմատիկա 

1. Գումարի ֆունկցիա, տոկոս և կուտակման ֆունկցիա: Արդյունավետ տոկոսադրույք և 

զեղչադրույք (դիսկոնտ): Պարզ և բարդ տոկոսներով կուտակում:  

2. Բարդ պարբերական տոկոսներով կուտակում և նոմինալ տոկոսադրույք: Անընդհատ 

տոկոսներով կուտակում:  

3. Դիսկոնտավորում. բերված և ներկա արժեք: Դիսկոնտի ֆունկցիա և դիսկոնտի գործակից:  

4. Դրամական հոսքի ներկա և ապագա արժեքները: Ժամանակահատվածի սկզբում և 

վերջում հաշվարկվող անուիտետներ (պոստնումերանդո, պրենումերանդո): Դրանց ներկա 

և կուտակված արժեքների հաշվումը:  

5. Վարկերի մարման ընդհանուր սխեման: Վարկի մնացորդի հաշվարկ պրոսպեկտիվ և 

ռետրոսպեկտիվ մեթոդներով:  

6. Վարկերի մարման ամորտիզացիոն սխեման, հավասարաչափ վճարումներով 

(անուիտետով) մարումով տարբերակը: 

7.  Զուտ ներկա արժեք (NPV): Եկամտաբերության ներքին նորմ (IRR): Եկամտաբերության 

ներքին նորմի գոյությունն ու միակությունը:  

8. Պարտատոմսեր, դրանց դասակարգումը: Պարտատոմսերի բնութագրիչները։  

9. Պարտատոմսի գնի կախվածությունը հաշվման պարամետրերից. արժեկտրոնից, մինչև 

մարում եկամտաբերությունից և մարման ժամկետից:  

10. Դրամական հոսքի ժամկետայնությունը (դյուրացիա): Պարտատոմսի (Macaulay-ի) 

ժամկետայնությունը: Պարտատոմսի գնի փոփոխությունը մինչ մարում 

եկամտաբերության փոփոխությունից: Պարտատոմսի ձևափոխված ժամկետայնություն: 

Պարտատոմսի ուռուցիկություն:  

11. Պարտատոմսի ժամկետայնության կախվածությունը պարամետրերից. արժեկտրոնի 

դրույքից, մինչ մարում եկամտաբերությունից, արժեկտրոնների քանակից:  

12. Պարտատոմսերի պայուսակի ժամկետայնությունը (դյուրացիա):  

13. Բաժնետոմսեր, բաժնետոմսերի տեսակները՝ սովորական, արտոնյալ: Բաժնետոմսի 

գնի հաշվարկման դիսկոնտավորված դիվիդենտների մեթոդը: Բաժնետոմսերի 

եկամտաբերությունը:  

14. Ֆորվարդ և ֆյուչերս պայմանագրեր, տարբերությունները: Ֆորվարդային գնի 

հաշվումը արբիտրաժից զերծ շուկաներում (միաքայլ բինոմական մոդելում):  

15. Օպցիոն պայմանագրեր, տեսակները: Օպցիոնների գնահատումը արբիտրաժից զերծ 

շուկաներում (միաքայլ բինոմական մոդելում):  

 

Ակտուարական մաթեմատիկա  

16. Կյանքի տևողության հիմնական հավանականային բնութագրիչները, (երկարակեցության 

ֆունկցիա, մահացության ինտենսիվության):  

17.  Մնացորդային կյանքի տևողության բաշխումը և դրա հետ կապված հիմնական 

բանաձևերը: 

18. Մոտարկումներ կոտորակային տարիքների համար (գծային, ցուցչային եւ հարմոնիկ): 

Մնացորդային կյանքի տևողության ինտեգրալ բնութագրիչները կոտորակային 

տարիքների համար:  



19. Կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության մոդելների վերլուծություն (սնանկացման 

հավանականության մոտավոր հաշվարկ, անհատական ռիսկերի գնահատում):  

20. Կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության դեպքում ապահովագրական պրեմիաների 

նշանակման սկզբունքները: Ընդհանուր լրացուցիչ գումարի հավասարումը:  

21. Կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության մոդելներ: Ապահովագրական պրեմիաների 

նշանակման սկզբունքները:  

22. Կյանքի երկարաժամկետ ապահովագրության մոդելների վերլուծություն: Սնանկացման 

հավանականության հաշվարկը պարզագույն երկարաժամկետ ապահովագրական մոդելի 

համար:  

23. Նետտո-պրեմիայի հաշվարկը n տարվա խառը ապահովագրության մոդելում (դիսկրետ և 

անընդհատ դեպքեր):  

24. Նետտո-պրեմիայի հաշվարկը m տարով հետաձգված ցմահ ապահովագրության մոդելում 

(դիսկրետ և անընդհատ դեպքեր):  

25. Նետտո-պրեմիայի հաշվարկը տարեկան աճող ապահովագրական վճարներով ցմահ 

ապահովագրական մոդելում (դիսկրետ և անընդհատ դեպքեր):  

26. Պարզեցնող ֆունկցիայի կապը դիսկրետ և անընդհատ ապահովագրական մոդելներում: 

27.  Ֆրանշիզա և պատասխանատվության սահման:  

28. Վերաապահովագրություն և նրա տեսակները: Excess of loss վերաապահովագրություն 

ապահովագրողի տեսանկյունից:  

29. Սնանկացման հավանականության գնահատականը անընդհատ և դիսկրետ 

ժամանակահատվածների համար:  

30. Ապահովագրական ընկերության սնանկացման տեսության հիմնական թեորեմը: 

Լունբերգի անհավասարությունը:  

 

Տնտեսաչափություն  

31.  Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը զույգային ռեգրեսիայի դեպքում:  

32. Դետերմինացիայի գործակցի ստացումը և մեկնաբանությունը:  
33. Գաուս-Մարկովի թեորեմը բազմակի գծային ռեգրեսիայի համար:  

34. Գծային ռեգրեսիայի հիպոթեզների ստուգումը t և F վիճակագրությունների 

միջոցով: 
35. Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով ստացված գնահատականների ունակայնության և 

ասիմպտոտիկ նորմալ բաշխման վերաբերյալ թեորեմները: 

36. Ռեգրեսիոն վերլուծությունը որակական ինֆորմացիայով: Կեղծ փոփոխականներ: 

37. Հետերոսկեդաստիկության աղբյուրները, թեստավորումը և հետևանքները: 

38. Կշռված փոքրագույն քառակուսիների և հասանելի ընդհանրացված փոքրագույն 

քառակուսիների գնահատման եղանակները:  

39. Բացատրող փոփոխականների էնդոգենության աղբյուրները և հետևանքները, գործիքային 

փոփոխականներ:  

 

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում 
 40. Ռիսկերի կառավարման անհրաժեշտությունը ֆինանսական և ոչ ֆինանսական 

կազմակերպություններում: 

 41. Շուկայական ռիսկի սահմանումը: Շուկայական ռիսկերի կառավարումը բանկերում:  



42. Վարկային ռիսկի սահմանումը: Սպասվող և անսպասելի կորուստների գնահատումը: 

Վերականգնման դրույքի գնահատման մեթոդներ:  

43. Իրացվելիության ռիսկի սահմանումը: Գնահատման հետ կապված խնդիրները:  

44. Սթրես թեստավորման սահմանումը: Գնահատման պատմական, հիպոթետիկ և 

ալգորիթմիկ մեթոդները:  

 

Միկրոտնտեսագիտություն - մակրոտնտեսագիտություն   

45.  Օգտակարության ֆունկցիա, օգտակարության մաքսիմալացման և սպառողական 

ծախսերի մինիմալացման խնդիրները, սպառողի հավասարակշռությունը:  

46. Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու հավասարումը: 

47. Արտադրության ծախքերի մինիմալացման խնդիրը, ֆիրմաների ռեսուրսների 

պահանջարկը և արտադրանքի առաջարկը:  

48. Հավասարակշռության հաստատումը կարճ ժամկետներում, հավասարակշռությունը 

երկարաժամկետում` մասշտաբի կայուն, աճող, նվազող հատույցների և U-աձև LRAC- ի 

դեպքերում:  

49.  Շահույթի մաքսիմալացումը մենաշնորհի պայմաններում, գնային դիսկրիմինացիա, 

բնական մենաշնորհները և դրանց կարգավորումը:  

50. Արտադրության արդյունավետությունը, Պարետո-լավագույն, ընդհանուր 

հավասարակշռություն, բարեկեցության թեորեմները: 

51. Աշխատանքի պահանջարկը և առաջարկը նորդասական և քեյնսյան հայեցակարգերում: 

Հավասարակշռությունը աշխատանքի մրցակցային շուկայում:  

52. Սպառում. Քեյնսի սպառման ֆունկցիան, միջժամանակային բյուջետային 

սահմանափակումը, կենսացիկլի և մշտական եկամտի տեսությունները: 

53.  Ներդրումներ. Ներդրումների բազային տեսությունը, ներդրումների աքսելերատորի 

մոդելը և կարգավորման ծախսերը:  

54. Պետական հատված. Ռիկարդյան համարժեքությունը, պետական ծախսերի 

ժամանակավոր և մշտական ավելացումները:  

55. Փողի պահանջարկը. Բաումոլ-Թոբինի մոդելը, փողի սպեկուլյատիվ պահանջարկը, 

զգուշավորության դրդապատճառներով փողի պահանջարկը:  

56. Փողի առաջարկը, փողի մուլտիպլիկատորները, դրամական բազայի փոփոխության 

ֆունդամենտալ հավասարումը, հավասարակշռությունը փողի շուկայում:  

57. IS-LM մոդելը փակ և բաց տնտեսություններում, Քեյնսի մուլտիպլիկատորը, ամբողջական 

պահանջարկը:  
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