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Ֆակուլտետ՝ Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության 
Ամբիոն՝ Ճյուղային տնտեսագիտության և կառավարման 
Առարկա՝  Բնական պաշարների տնտեսագիտություն 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
2018/2019 ուս.տարի, 1-ին կիսամյակ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
1.Բնական պաշարների տնտեսագիտության առարկան,նպատակը և խնդիրները 
2. Բնական պաշարների տնտեսագիտության կառուցվածքն իբրև գիտություն: Դրա կապը այլ 
առարկաների հետ 
3.Բնօգտագործման տնտեսական կարգավորման միջազգային փորձը կենսագործունեության 
աճող  գլոբալացման պայմաններում 
4.Քաղաքակրթության  գլոբալ  հիմնախնդիրները  և դրանց  լուծման  հնարավոր  ուղիները 
5.Միջազգային համագործակցության ձևերը և ֆինանսական ինստիտուտների  գործունեությունը  
էկոլոգիական ոլորտում 
6.Բնապահպանության և բնօգտագործման  կառավարման  միջազգային  փորձը 
7.Բնական ռեսուրսների դասակարգումը: Վերականգնվող և չվերականգնվող ռեսուրսներ 
8.Ռեսուրսներով ապահովվածության չափորոշիչները 
9.Ռեսուրսներով ապահովվածության ժամանակաշրջանի որոշում 
10.Արդյունահանման և օգտագործման ծախքներ 
11.Ռեսուրսների գին 
12.«Շրջակա միջավայր» հասկացության բովանդակությունը 
13.Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնօգտագործում 
14.Շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքներն ու խնդիրները: Բնապահպանական 
ռազմավարական խնդիրները կայուն զարգացման ճանապարհին 
15.Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ 
16.Շրջակա միջավայրի պահպանության և զարգացման ժամանակակից գնահատումները և 
կանխատեսումները 
17.Ջրային ռեսուրսների պահպանություն 
18.Հողերի և ընդերքի պահպանություն 
19.Կենսառեսուրսների պահպանություն 
20.Բնական ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի օբյեկտների տնտեսական գնահատումը 
21.«Վճարելու պատրաստակոամություն» և «Փոխհատուցում ստանալու 
պատրաստակամություն» հասկացությունները 
22.Շրջակա միջավայրի օբյեկտների արժեքային կատեգորիաները 
23.Բնական ռեսուրսների տնտեսական  գնահատման  շուկայական մոտեցումը 
24.Շրջակա միջավայրի օբյեկտների դրամական գնահատման մեթոդները 
25.Շրջակա միջավայրի աղտոտումը, աղտոտման աղբյուրները և օբյեկտները 
26.Շրջակա միջավայրի աղտոտման ծավալների կարգավորումը 



27.Շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում պետական կարգավորման և 
շուկայական մեխանիզմի անարդյունավետության պատճառները 
28.Պետության կարգավորիչ դերը բնօգտագործման և բնապահպանության բնագավառում 
29.Մակրոտնտեսական քաղաքակրթությունը և էկոլոգիական գործոնը 
30.Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի տիպերը ՀՀ-ում 
31.Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի ձևավորման ուղղությունները ՀՀ-ում 
32.Հարկային քաղաքականություն 
33.Բնօգտագործման և բնապահպանական վճարներ 
34.Աղտոտման իրավունքի վաճառքի շուկան 
35.Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի տարրերը 
36.Բնապահպանական միջոցառումների ֆինանսավորման համակարգը 
37.Էկոլոգիական ֆոնդեր 
38.Բնօգտագործման վճարելիություն 
39.Էկոլոգիական ապահովագրություն 
40.Էկոլոգիական փորձաքննություն 
41.Էկոլոգիական սերտիֆիկացում 
42.Էկոլոգիական ստնադարտացում 
43.Էկոլոգիական աուդիտ 
44.Բնապահպանական վերահսկողություն 
45.Տնտեսական բարեփոխումները և նոր էկոլոգիական քաղաքականության ձևավորումը ՀՀ-ում 
46.Ազգային բնապահպանական գերակա հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 
47.ՀՀ ջրային ռեսուրսների պահպանություն 
48.ՀՀ հողերի և ընդերքի պահպանություն 
49.ՀՀ կենսաբանական ռեսուրսների պահպանություն 
50.Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգը և կառավարումը ՀՀ-ում 
 
 
Կազմող՝                                               Ս.Գ. Բաղդասարյան 
 
Հաստատված է ամբիոնի 31.08.18թ.թիվ 1 նիստում 
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