
 

«ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ)» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ) 

 ուսուցման ձևը՝ հեռակա 

 տևողությունը՝ 2 տարի 

 տարեկան ուսման վարձի չափը՝ 720.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Կառավարման մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակը. 

Ծրագրի նպատակն է. ուսանողներին փոխանցել այնպիսի գիտելիք և հմտություններ, 

որոնք հնարավորություն կընձեռեն իրականացնել մարքեթինգային 

վերլուծություններ և հետազոտություններ, մշակել մարքեթինգային գործունեության 

հայեցակարգերի և ռազմավարություններ, օգտագործելով հոգեբանական 

տարաբնույթ հնարքներ և տեխնոլոգիաներ՝ իրականացնել մարքեթինգային 

արշավներ։ 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտականգիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. ներկայացնել կազմակերպության մարքեթինգային գործունեության 

կազմակերպման և կառավարման գիտագործնական մոտեցումները, 

2. տիրապետել շուկայի ուսումնասիրության և մարքեթինգային 

հետազոտությունների կազմակերպման և իրագործման 

մեթոդոդաբանությանը և գործիքակազմին, 

3. նկարագրել մարքեթինգային հաղորդակցությունների համալիրի 

կազմակերպման և հաղորդակցման գործընթացի կառավարման մեթոդական 

մոտեցումները, առանձնահատկությունները և խնդիրները, 

4. տիրապետել սպառողների վրա ազդելու հոգեբանական հնարքներին, 



5. ներկայացնել ապրանքի կամ ծառայության առաջմղման ձևերն ու 

գործիքակազմը, 

6. բացահայտել սպառողական վարքագծի մոդելավորման մեթոդները, 

7. ներկայացնել կազմակերպության հաճախորդների, գործընկերների և 

աշխատակիցների հետ հարաբերությունների հոգեբանական 

առանձնահատկությունները։ 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

1. մասնակցել կազմակերպության մարքեթինգային և շուկայական 

ռազմավարությունների մշակման ու իրականացման աշխատանքներին, 

2. կազմակերպել ու կառավարել կազմակերպության մարքեթինգային 

հաղորդակցությունների համալիրը և հաղորդակցման գործընթացը, 

3. կազմակերպել կազմակերպության կողմից թողարկվող արտադրանքի 

(ծառայության) առաջխաղացումը տարբեր շուկաներում՝ օգտագործելով նաև 

հոգեբանական տեխնոլոգիաներ, 

4. պլանավորել և կառավարել հաճախորդների և հասարակայնության հետ 

կապերի աշխատանքները, ինչպես նաև կազմակերպության բրենդինգի 

գործընթացը, 

5. ներդնել սոցիալական ցանցերում և թվային այլ հարթակներում 

մարքեթինգային գործունեության կազմակերպման և կառավարման 

գործիքակազմ, 

6. մշակել և իրականացնել գովազդային արշավներ՝ կիրառելով տարաբնույթ 

հոգեբանական գործիքներ, 

7. կառավարել կազմակերպության մարքեթինգի ծառայության աշխատանքները: 

 

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 մասնագիտացված 

կազմակերպությունների բարձր օղակի ղեկավար պաշտոններում, ոչ 

մասնագիտացված կազմակերպությունների՝ ցածր, միջին, բարձր օղակի 

պաշտոններում: Ներկայումս «Շուկայագիտություն›› մասնագիտության գծով 

մասնագետների ապագա կարիերայի հնարավորությունները պայմանավորված են 

հետևյալ միտումներով. 

 նորարարական, ինչպես նաև գոյություն ունեցող ապրանքների և 

ծառայությունների առաջմղման և բրենդավորման, շուկաների 

հատվածավորման, սպառողների թիրախավորման խնդիրներով, 

 արտաքին միջավայրի շարունակական փոփոխություններով, որն էլ ստիպում 

է  կազմակերպություններին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել սպառողական 

նախասիրությունների, սպառողների վարքի կանխատեսման և մոդելավորման 

խնդիրներին: Շուկայագիտությունը արդիական է և մեծ կարևորություն ունի 

տնտեսության ցանկացած ոլորտում` սկսած գյուղատնտեսությունից և 

արդյունաբերությունից մինչև առևտուր և ֆինանսներ: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են նաև շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ 

տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 

 

  



ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

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

2. Աշխատանքի պահանջարկ և առաջարկ. ֆունկցիաները: 

3. Ամբողջական առաջարկի ֆունկցիան:  

4. Ամբողջական պահանջարկի ֆունկցիան: 

5. Սպառման, խնայողությունների և տոկոսադրույքի փոխառնչությունները: 

6. Ներդրումային պահանջարկի դասական և քեյնսյան մեկնաբանությունները: 

Կապիտալի սահմանային արդյունք: Կապիտալի սահմանային 

արդյունավետություն: 

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

8. Փողի զանգվածի, փոխարժեքի և գների մակարդակի ընդհանուր 

հավասարակշռությունը:  

9. Փողի շուկայի հավասարակշռությունը նեոդասական և քեյնսյան 

հայեցակարգերում: LM կորը, դրա հանրահաշվական և գրաֆիկական 

տեսքերի ստացումը: 

10. Հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում. 

Քեյնսյան խաչը: Բազմարկիչ: 

11. Արտադրության հավասարակշիռ մակարդակի որոշումը «արտամղումներ-

ներմղումներ» մեթոդով: 

12. Հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում. IS կորը, 

դրա հանրահաշվական և գրաֆիկական տեսքերի ստացումը: 

13. Ինֆլյացիա. էությունը, տեսակները, հետևանքները:  

14. Ընդհանուր և սահմանային օգտակարություն: Փոխարինման սահմանային 

նորմի և սահմանային օգտակարության կապը: 

15. Պահանջարկի ֆունկցիայի գնային և ոչ գնային գործոնները: 

Առաձգականություն: 

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

Սպառողական բարիքների տիպերը: Գիֆֆենի պարադոքսը: Էնգելի կորերը: 

17. Սպառողական ծախսերի մինիմալացման խնդիրը: Փոխհատուցված (Հիքսի) 

պահանջարկի ֆունկցիա: 

18. Սպառողական ավելցուկ և օպտիմալ փոխհատուցում: 

19. Արտադրական ֆունկցիաներ. դրանց հատկությունները: Կոբբ-Դուգլասի 

տեսքի արտադրական ֆունկցիաներ:  

20. Կարճաժամկետ ծախքերի ֆունկցիաներ: Ընդհանուր, միջին և սահմանային 

ծախքերի կորերը:  

21. Երկարաժամկետ ծախքերի ֆունկցիաները մասշտաբի տարբեր հատույցների 

դեպքում: 

22. Մրցակցային ձեռնարկության շահույթի մաքսիմալացումը:  

23. Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ մասնակի հավասարակշռություն:  

24. Շահույթի մաքսիմալացումը զուտ մենաշնորհի պայմաններում:  

25. Արժութային փոխարժեքը, դրա տեսակները և արժութային գործարքները:  

26. Մրցակցային առավելությունների Պորտերի տեսությունը:  



27. Գլոբալ տնտեսական հիմնախնդիրները և միջազգային տնտեսական 

ինտեգրումը: 

28. Զարգացած, զարգացող և անցումային տնտեսությունով երկրների 

տնտեսական առանձնահատկությունները: 

29. Արժեթղթերի շուկայի էությունը և արժեթղթերի տեսակները: 

30. Արժեթղթերի արժեքի և եկամտաբերության գնահատումը: 

31. Բանկային համակարգ. կառուցվածքը, ֆունկցիաները, գործունեության և 

կարգավորման առանձնահատկությունները: 

32. Դրամավարկային քաղաքականություն, նպատակները, գործիքները և 

փոխանցումային մեխանիզմը:  

33. Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր, դրանց գործունեության և 

կարգավորման առանձնահատկությունները: 

34. Մենեջմենթի և կառավարչական մտքի զարգացման հիմնական փուլերը: 

Մենեջմենթի դասական և նոր ուղղությունները: 

35. Շուկայագիտական գործունեության ոլորտներ: Շուկայագիտական 

ռազմավարություն: 

36. Մրցակիցների ուսումնասիրություն և SWOT- վերլուծություն: 

37. Ապրանքի ինսիտուտի մարքեթինգային կառավարում: Ապրանքաշարժի 

կառավարում: 

38. Իրացման խթանման միջոցառումներ: Գնային քաղաքականություն: Գովազդ: 

39. Ձեռնարկության աշխատանքային ռեսուրսները: 

40. Ձեռնարկության ֆինանսական ռեսուրսները: 

41. Ձեռնարկության եկամուտները և ծախսերը: Արտադրանքի ինքնարժեքը: 

42. Ձեռնարկության շահույթը, շահութաբերության ցուցանիշները: 

43. Ռիսկը որպես կառավարման օբյեկտ: Ռիսկի աստիճանի գնահատման և 

նվազեցման եղանակները: 

44. Կազմակերպությունում կառավարչական որոշումների ընդունման 

գործընթացի փուլերը և մոդելները: 

45. Կազմակերպությունում կառավարչական վերահսկման համակարգը: 

Գործառնական մենեջմենթի կազմակերպումը: 

46. Առաջնորդությունը և իշխանությունը կառավարման մեջ: Լիդերության 

գիտական հայեցակարգերը: 

47. Կազմակերպությունում հաղորդակցության ուղիները և ին ֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաները: 

48. Կազմակերպությունում թիմային աշխատանքների գնահատումը և 

ձևավորման ուղղությունները: 

49. Ձեռնարկատիրական գործունեությունը որպես տնտեսական ակտիվության 

հատուկ ձև. ձեռնարկատիրության էությունը, գործառույթները և խնդիրները: 



50. Խտրականության մոդելները աշխատանքի շուկայում: Կրթության վրա 

ներդրումների մոդելը: 

51. Հարկման ազդեցությունը աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի վրա: 

52. Պետությունը և շուկան: Պետության տնտեսական գործառույթները: 

53. Հանրային բարիքների հատկությունները: Հանրային բարիքների նկատմամբ 

պահանջարկը: 

54. Աշխատանքային ռեսուրսների հաշվեկշիռը և զբաղվածության կարգավիճակի 

դասակարգիչը: 

55. Կազմակերպությունների ներքին և արտաքին միջավայրի վերլուծությունը: 

56. Ռազմավարության ձևավորման և ներդրման վերլուծությունը 

կազմակերպություններում: 

57. Կազմակերպչական կառուցվածքների վերլուծությունը և նախագծումը 

կազմակերպություններում: 

58. Մոտիվացիոն կառուցվածքի ձևավորումը և կառավարումը 

կազմակերպություններում:  

59. Մարքեթինգային տեղեկատվության վերլուծության համակարգը: 

60. Շուկայի կոնյունկտուրան և շուկայի տարողունակությունը: 

61. Շուկայի հատվածավորման մակարդակները, սկզբունքները, չափանիշները և 

մեթոդները: 

62. Ձեռնարկատիրական գործունեության պլանավորումը և կազմակերպումը. 

բիզնես պլան: 

63. Ձեռնարկատիրական գործունեության ռազմավարական կառավարման 

տրամաբանությունը և փուլերը: Ռազմավարական կառավարման հինգ 

առաջադրանքները: 

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

65. Ներդրումային ծրագրերի արդյունավետության գնահատման եղանակները: 

66. Ձեռնարկության հիմնական միջոցները և ոչ նյութական ակտիվները: 

Հիմնական միջոցների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշները: 

67. Ձեռնարկության շրջանառու միջոցները: Շրջանառու միջոցների 

օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշները: 

68. Հոգեբանության ուսումնասիրման օբյեկտը և առարկան, հոգեբանության 

խնդիրների շրջանակը: 

69. Հոգեբանության հիմնական բնագավառները` հիմնարար և կիրառական: 

Հոգեբանության բնագավառների զարգացումը և ձևավորումը: 

70. Հոգեբանության զարգացման պատմական պարբերացում: 

71. Հայ հոգեբանական մտքի զարգացում 19-20 –րդ դարերում: 

72. Հոգեբանության մեթոդաբանությունը և հոգեբանական ուսումնասիրման 

հիմնական մեթոդները:  



73. Փորձարարական հոգեբանության հիմնախնդիրները: Գիտափորձը 

հոգեբանական հետազոտություններում: 

74. Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության էթիկան, չափանիշները և 

պահանջները: 

75. Հոգեկանի կառուցվածքը (հոգեկան գործընթացներ, հոգեկան վիճակներ, 

հոգեկան հատկություններ): 

76. Անձի տեսություններ: 

77. Սոցիալական դերերի տեսությունը: 
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