
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Տնտեսագիտություն 

 ուսուցման ձևը՝ հեռակա 

 տևողությունը՝ 2,5 տարի 

 տարեկան ուսման վարձի չափը՝ 720.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Տնտեսագիտության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակը. 

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել տնտեսության բոլոր ոլորտներում, 

ֆինանսատնտեսական գործընթացների, համակարգերի և 

օրինաչափությունների տեսական, գործնական և մեթոդական դրույթների 

խորը իմացությամբ մասնագետ-վերլուծաբաններ, որոնք այդ ոլորտների 

հիմնախնդիրների ուսումնասիրման նպատակով ունակ կլինեն. 

 արդյունավետ կերպով մշակել առանձին ձեռնարկությունների, 

տնտեսության ոլորտների, ճյուղերի ու ամբողջ տնտեսության 

զարգացման, ինչպես նաև տնտեսական քաղաքականության 

հայեցակարգեր, 

 վերլուծել և մեկնաբանել դրանց կիրառմամբ ստացված արդյունքները 

 դրանց հիման վրա կայացնել ռազմավարական և մարտավարական 

արդյունավետ որոշումներ, 

 արդյունավետ կառավարել տնտեսական սուբյեկտների ֆինանսական 

հոսքերը, 

 լավագույն կերպով օգտագործել տնտեսության կարգավորման ձեռք 

բերված իրավական գիտելիքները: 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտականգիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների 

գոյություն ունեցող հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և 

արդյունքները, 

2. որոշել տվյալ իրավիճակի համար առավել նպատակահարմար 

գնագոյացման մեխանիզմները և մեթոդները, 

 



3. որոշումներ կայացնելու նպատակով հիմնավորել ապրանքային շուկաների 

կարգավորման անհրաժեշտությունը, 

4. հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ 

նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը, 

5. բացահայտել ձեռնարկության արտադրության կառուցվածքի 

կատարելագործման և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման 

ուղիները, 

6. հիմնավորել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և 

դրամավարկային կարգավորման միջազգային փորձի կիրառման 

նպատակահարմարությունը։ 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

1. բացահայտել տնտեսության ոլորտների կարգավորման արդյունավետության 

բարձրացման խոչընդոտները և առաջարկել դրանց վերացման ուղիներ, 

2. վերլուծել ֆինանսական հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը և 

ապրանքային շուկաների մրցակցային վիճակը, 

3. կիրառել գնային քաղաքականության արդյունավետ մեխանիզմներ, 

4. նախագծել տնտեսական քաղաքականության և բիզնեսի տնտեսական 

զարգացման ծրագրեր, 

5. գործնականում կիրառել տնտեսական քաղաքականության և կարգավորման 

տեսական մեխանիզմները և սկզբունքները, 

6. կիրառել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և 

դրամավարկային քաղաքականությունների վերաբերյալ ձեռքբերված 

գիտելիքները, 

7. կայացնել տնտեսական ռազմավարության ու մարտավարության 

պահանջներից բխող արդյունավետ որոշումներ, 

8. գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և 

ձեռնարկությունների կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները։ 

 

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. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու 

ձևակերպել խնդիրներ և ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ,  

3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, 

4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր: 

 

Մասնագիտական պրակտիկա 



Հեռակա ուսուցման մագիստրոսի բոլոր կրթական ծրագրերում չորրորդ 

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 ՀՀ պետական 

կառավարման մարմիններում, գործող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով 

հետևյալ պաշտոնները. 

Կրթական համակարգեր 

գնագոյացման, մրցակցության պաշտպանության, ֆինանսական հոսքերի 

կառավարման, դրամավարկային, հարկաբյուջետային քաղաքականության 

առարկաների դասախոս, 

Խորհրդատվական ընկերություններ 

• պլանավորման և կառավարման ռազմավարական հիմնահարցերի 

խորհրդատու, 

Պետական կառավարման մարմիններ 

• վերլուծաբան, 

• հայեցակարգեր և տնտեսական քաղաքականություն մշակող 

մասնագետ, բաժնի պետ, 

Տնտեսական հետազոտման և վերլուծության ստորաբաժանումներ 

• գործադիր տնօրեն, 

• ֆինանսատնտեսական բաժնի վերլուծաբան – տնտեսագետ, բաժնի 

պետ, 

• պլանավորման և կազմակերպչական կառավարման համակարգերի 

վերլուծաբան – նախագծող։ 

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ նախարարությունները, Կենտրոնական 

բանկը, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական 

հանձնաժողովը, Հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը, բուհերը, առևտրային բանկերն ու վարկային 

կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները, բորսաները, 

տնտեսական գործունեություն իրականացնող մասնավոր 

ձեռնարկությունները: 

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 մեկնաբանություն-

ները:  

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. Ներդրումների աքսելերատորի մոդելը և ծախքերի կարգավորման մոտեցումը: 

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

12. Դեպոզիտային, վարկային և փողի մուլտիպլիկատորներ: 

13. Փողի գործառնական և սպեկուլյատիվ պահանջարկը: Բաումոլ-Թոբինի մոդելը: 

14. Փողի զանգվածի, փոխարժեքի և գների մակարդակի ընդհանուր 

հավասարակշռությունը:  

15. Փողի շուկայի հավասարակշռությունը նեոդասական և քեյնսյան 

հայեցակարգերում: LM կորը, դրա հանրահաշվական և գրաֆիկական տեսքերի 

ստացումը: 

16. Հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում. Քեյնսյան 

խաչը: Բազմարկիչ: 

17. Արտադրության հավասարակշիռ մակարդակի որոշումը «արտամղումներ-

ներմղումներ» մեթոդով: 

18. Հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում. IS կորը, 

դրա հանրահաշվական և գրաֆիկական տեսքերի ստացումը: 

19.  IS-LM մոդելը: Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունները 

IS-LM մոդելում:  

20. IS-LM մոդելը և ամբողջական պահանջարկի կորը: 

21. Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելը լողացող փոխանակային կուրսի դեպքում: 

22. Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելը հաստատագրված փոխանակային կուրսի դեպքում: 

23. Փոխանակային կուրսերը և գնողունակության համարժեքությունը: Միջազգային 

տոկոսային արբիտրաժ: 

24. Ինֆլյացիա. էությունը, տեսակները, հետևանքները:  

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

մոդելի հետ:  

26. Տնտեսական պարբերաշրջանը (ցիկլը): Ցիկլի փուլերը: Ցիկլային և ոչ ցիկլային 

տատանումներ: «Մեծ դեպրեսիան»: 

27. Հայեցողական և ինքնաշխատ ֆիսկալ քաղաքականություն. էությունը և 

տեսակները, արդյունավետությունը: Լրիվ զբաղվածության բյուջե: 

28. Եկամուտների բաշխման տնտեսական հիմքերը: Լորենցի կորը և Ջինի 

գործակիցը: 



29. Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռությունը դասական և քեյնսյան 

հայեցակարգերում: 

30.  Տնտեսական աճի Սոլոուի մոդելը: 

31. Տնտեսական աճի Հարրոդ-Դոմարի մոդելը:  

32. Ընդհանուր և սահմանային օգտակարություն: Փոխարինման սահմանային նորմի 

և սահմանային օգտակարության կապը: 

33. Պահանջարկի ֆունկցիայի գնային և ոչ գնային գործոնները: Առաձգականություն: 

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

Սպառողական բարիքների տիպերը: Գիֆֆենի պարադոքսը: Էնգելի կորերը: 

35. Էջուորդի արկղը: Պարետո օպտիմումը n սպառողների և m բարիքների դեպքերի 

համար. անհրաժեշտ պայմանները:  

36. Սպառողական ծախսերի մինիմալացման խնդիրը: Փոխհատուցված (Հիքսի) 

պահանջարկի ֆունկցիա: 

37. Սլուցկու հավասարումը. տնտեսագիտական մեկնաբանությունը: Եկամտի և 

փոխարինման էֆեկտները, դրանց գրաֆիկական մեկնաբանությունը: 

38. Սպառողական ավելցուկ և օպտիմալ փոխհատուցում: 

39. Արտադրական ֆունկցիաներ. դրանց հատկությունները: Կոբբ-Դուգլասի տեսքի 

արտադրական ֆունկցիաներ:  

40. Կարճաժամկետ ծախքերի ֆունկցիաներ: Ընդհանուր, միջին և սահմանային 

ծախքերի կորերը:  

41. Երկարաժամկետ ծախքերի ֆունկցիաները մասշտաբի տարբեր հատույցների 

դեպքում: 

42. Մրցակցային ձեռնարկության շահույթի մաքսիմալացումը:  

43. Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ մասնակի հավասարակշռություն: 

44. Շահույթի մաքսիմալացումը զուտ մենաշնորհի պայմաններում:  

45. Ռեսուրսների ոչ արդյունավետ բաշխումը զուտ մենաշնորհի պայմաններում: 

Բնական մոնոպոլիաները և դրանց կարգավորումը: 

46. Շահույթի մաքսիմալացումը օլիգոպոլիայի պայմաններում: Նէշի 

հավասարակշռություն: Ստակելբերգի մոտեցումը: Միջուկ: 

47. Երկկողմանի մոնոպոլիայի մոդելը: Համագործակցության պայմանները: 

48. Նոր պահպանողական տեսությունները. մոնետարիզմ, ռացիոնալ և ադապտիվ 

սպասումների տեսություններ: 

49. Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտական տեսությունը: 

50. Գնի (արժեքի) տեսության էվոլյուցիան: 

51. Շահույթի (զուտ արդյունքի, հավելյալ արժեքի) տեսության էվոլյուցիան: 

52. Ռեսուրսների համամասնության Հեկշեր–Օհլինի թեորեմը և համաշխարհային 

շուկայում գործոնների գների հավասարեցումը:  

53. Եկամուտների բաշխման վրա արտաքին առևտրի ազդեցության Ստոլպեր–

Սամուելսոնի թեորեմը: 

54. Արտաքին առևտրի վրա տնտեսական աճի ազդեցության Ռիբչինսկու թեորեմը: 

55. Մաքսային և ոչ մաքսային քաղաքականությունների ազդեցությունը արտաքին 

առևտրի վրա: 

56. Ռեսուրսների համամասնության թեորեմի ստուգումը. Լեոնտևի պարադոքսը և 

դրա մեկնաբանությունները: 

57. Մրցակցային առավելությունների Պորտերի տեսությունը: 

58. Վճարային հաշվեկշիռը, դրա կառուցվածքը և կարգավորման եղանակները: 

59. Արտաքին առևտրի հավասարակշռությունը. մեկնաբանությունը Էջվորդի արկղի 

միջոցով: 



60. Արժութային փոխարժեքը, դրա տեսակները և արժութային գործարքները: 

61. Գլոբալ տնտեսական հիմնախնդիրները և միջազգային տնտեսական ինտեգրումը:  

62. Զարգացած, զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրների 

տնտեսությունների առանձնահատկությունները: 

63. Արժեթղթերի շուկայի էությունը և արժեթղթերի տեսակները: 

64. Արժեթղթերի արժեքի և եկամտաբերության գնահատումը: 

65. Ֆինանսական վերլուծություն և ֆինանսական գործակիցներ: 

66. Կապիտալ բյուջետավորման էությունը և մեթոդները: 

67. Պորտֆելի ռիսկ և եկամտաբերություն, դրանց փոխադարձ կապը: 

68. Ֆոնդային բորսա, մասնակիցները և գործունեության մեխանիզմը: 

69. Կապիտալի կառուցվածքը և կապիտալի արժեքի հաշվարկը: 

70. Ֆինանսական հաշվետվությունների էությունը և ձևերը: 

71. Հաշվապահական հաշվառման էությունը, խնդիրները և տարրերը:  

72. Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը: 

73. Աուդիտի էությունը և հիմնարար սկզբունքները: 

74. Բանկային համակարգ. կառուցվածքը, ֆունկցիաները, գործունեության և 

կարգավորման առանձնահատկությունները: 

75. Դրամավարկային քաղաքականություն, նպատակները, գործիքները և 

փոխանցումային մեխանիզմը:  

76. Վճարահաշվարկային համակարգեր, դրանց էությունը և կարգավորման 

առարկան: 

77. Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր , դրանց գործունեության և 

կարգավորման առանձնահատկությունները: 

78. Պետությունը և շուկան: Պետության տնտեսական գործառույթները: 

79. Հանրային բարիքների հատկությունները: Հանրային բարիքների նկատմամբ 

պահանջարկը: 

80. Կալդոր-Հիքսի փոխհատուցման սկզբունքը: 

81. Հարկման օպտիմալացման Ռամսեյի կանոնը: 

82. Աշխատանքային ռեսուրսների հաշվեկշիռը և զբաղվածության կարգավիճակի 

դասակարգիչը: 

83. Կազմակերպությունների ներքին և արտաքին միջավայրի վերլուծությունը: 

84. Ռազմավարության ձևավորման և ներդրման վերլուծությունը 

կազմակերպություններում: 

85. Կազմակերպչական կառուցվածքների վերլուծությունը և նախագծումը 

կազմակերպություններում: 

86. Մոտիվացիոն կառուցվածքի ձևավորումը և կառավարումը 

կազմակերպություններում:  

87. Մարքեթինգային տեղեկատվության վերլուծության համակարգը: 

88. Շուկայի կոնյունկտուրան և շուկայի տարողունակությունը: 

89. Շուկայի հատվածավորման մակարդակները, սկզբունքները, չափանիշները և 

մեթոդները: 

90. Ձեռնարկատիրական գործունեության պլանավորումը և կազմակերպումը. բիզնես 

պլան: 



91. Ձեռնարկատիրական գործունեության ռազմավարական կառավարման 

տրամաբանությունը և փուլերը: Ռազմավարական կառավարման հինգ 

առաջադրանքները: 

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

93. Ներդրումային ծրագրերի արդյունավետության գնահատման եղանակները: 

94. Ձեռնարկության հիմնական միջոցները և ոչ նյութական ակտիվները: Հիմնական 

միջոցների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշները: 

95. Ձեռնարկության շրջանառու միջոցները: Շրջանառու միջոցների օգտագործման 

արդյունավետության ցուցանիշները: 
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