
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

Ֆակուլտետ՝ Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության 

Ամբիոն՝ Ճյուղային տնտեսագիտության և կառավարման 

Առարկա՝ Տնտեսագիտություն 2 

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

2018/2019 ուս.տարի, 1-ին կիսամյակ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
 
1. Տնտեսագիտության առարկայի սահմանումը և սահմանները: 
2. Տնտեսագիտության վերլուծության մեթոդները: Մակրոտնտեսագիտություն և 

միկրոտնտեսագիտություն: 
3. Տնտեսական քաղաքականություն: Պոզիտիվ և նորմատիվ տնտեսագիտություն:  
4. Տնտեսական մտածողություն. ոչ ճիշտ պատկերացումներ և խոչընդոտներ: 
5. Գրաֆիկները և դրանց նշանակությունը: 
6. Տնտեսագիտության հիմքը. պահանջմունքներն անսահման են, ռեսուրսները սահմանափակ: 

Ռեսուրսների կատեգորիաները: 
7. Տնտեսագիտությունը և արդյունավետությունը: Լրիվ զբաղվածություն և արտադրության լրիվ ծավալ: 
8. Հասարակության արտադրական հնարավորությունների սահմանը: Ծախքերի աճի օրենքը: 
9. Չզբաղված ռեսուրսներ. տնտեսական աճը և ապագան: Ներկայիս այլընտրանքները և ապագա 

հնարավորությունները: 
10. Տնտեսական համակարգերի մոդելները: 
11. Զուտ կապիտալիզմի ինստիտուցիոնալ շրջանակներն ու սկզբունքները: 
12. Մասնավոր սեփականություն,առավելություններն ու թերությունները: 
13. Ձեռնարկատիրության և ընտրության ազատություն: 
14. Անձնական շահը` որպես վարքագծի գլխավոր շարժառիթ: 
15. Մրցակցություն.կատարյալ և անկատար: 
16. Մասնագիտացում, առավելություններն ու թերությունները:  
17. Ռեսուրսների, արդյունքների և եկամուտների շրջապտույտի մոդելը: Մոդելի թերությունները: 
18. Շուկայի բնորոշումը և հիմնական տեսակները: 
19. Շուկայի գործառույթները: 
20. Պահանջարկ: Պահանջարկի օրենքը և կորը: Պահանջարկի ոչ գնային դետերմինանտները:  
21. Առաջարկ: Առաջարկի օրենքը և կորը: Առաջարկի ոչ գնային դետերմինանտները: 
22. Շուկայական հավասարակշռվածություն: Գների հավասարակշռող ֆունկցիան: 
23. Պահանջարկի գնային էլաստիկությունը: 
24. Առաջարկի էլաստիկությունը: 
25. Շուկայական համակարգի կողմ և դեմ փաստարկները: 
26. Կառավարության տնտեսական գործառույթները. 
27. Եկամուտների, ռեսուրսների և արդյունքների շրջապտույտն ու պետական ոլորտը:  
28. Անկատար մրցակցության շուկաների կառուցվածքը. մոնոպոլիա, օլիգոպոլիա, մոնոպոլիստական 

մրցակցություն: 
29. Պետության վերահսկողությունը մոնոպոլիաների գործունեության վրա: 
30. Ազգային տնտեսությունը որպես ամբողջություն, նպատակները և կառուցվածքը: 
31. Ազգային հարստություն: 



32. Ստվերային տնտեսություն: 
33. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների դերը: 
34. Համախառն ներքին արդյունք. ընդհանուր բնութագիրը: 
35. Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկման եղանակները: 
36. Մակրոտնտեսական այլ ցուցանիշներ. զուտ ազգային արդյունք, ազգային եկամուտ, անձնական 

եկամուտ: 
37. Գների մակարդակի որոշումը: 
38. Անվանական և իրական համախառն ազգային արդյունք: Ինֆլյավորում և դեֆլյավորում: 
39. Համախառն ազգային արդյունքը և տնտեսական բարեկեցությունը: 
40. Գործազրկությունը և նրա ձևերը: 
41. Գործազրկության բնական մակարդակը: 
42. Նվազագույն աշխատավարձի, արհմիությունների, էֆեկտիվ աշխատավարձի և գործազրկութաւն  

կապը: 
43. Գործազրկության տնտեսական և սոցիալական ծախքերը: 
44. Ինֆլյացիայի պատճառները և ձևերը: 
45. Ինֆլյացիայի ազդեցությունը եկամուտների վերաբաշխման և ազգային արտադրության  ծավալների 

վրա: 
46. Ընտրություն գործազրկության և ինֆլյացիայի միջև. Օլբան Ֆիլիպսի կորը: 

 

 

Կազմող՝                                Լ. Գ. Եղիազարյան 

Հաստատված է ամբիոնի 31.08.18թ.թիվ 1 նիստում 

 

ՃՏ և Կ ամբիոնի վ/պ                             Լ. Գ. Եղիազարյան 



 


