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1. Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների ընդհանուր բնութագիրը 

1.1.Մոդելավորման էությունը և մոդելների դերը: Ընդեքօգտագործման ոլորտին 
վերաբերող մոդելներ: 

1.2. Մոդելների հիմնական ձևերը: Էկոնոմիկայի մաթեմատիկական մոդելավորման 
առանձնահատկությունները:  

1.3. Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելների դասակարգումը: 
1.4. Տնտեսական գործընթացների հետազոտման փուլերը 

տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներով:  
2. Գծային ծրագրավորման խնդիրներ և դրանց լուծման մեթոդները 
2.1. Գծային ծրագրավորման խնդրի ընդհանուր դրվածքը: 
2.2. Գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման երկրաչափական եղանակը: 
2.3. Գծային ծրագրավորման խնդրի երկակի խնդիրներ: 
2.4. Գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման սիմպլեքս ալգորիթմը: 
3. Գծային ծրագրավորման խնդիրների լուծման արդյունքների տնտեսագիտական 
մեկնաբանությունը 
3.1. Երկակիության թեորեմ: 
3.2. Ուղիղ և երկակի խնդիրների հիմնական և լրացուցիչ փոփոխականների 

վերլուծությունը և տնտեսագիտական մեկնաբանությունը: 
3.3. Ուղիղ և երկակի խնդիրների նպատակային ֆունկցիաների գործակիցների 

վերլուծությունը և տնտեսագիտական մեկնաբանությունը: 
3.4. Ուղիղ և երկակի խնդիրների ռեսուրսների սահմանափակումների 

վերլուծությունը և տնտեսագիտական մեկնաբանությունը: 
4. Գծային ծրագրավորման միջոցով լուծվող ընդեքօգտագործման ոլորտի 
տնտեսագիտական և կառավարման խնդիրներ 
4.1. Ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման խնդիրը ընդեքօգտագործող 
կազմակերպություններում: 
4.2.Հաստոցների և սարքավորումների օպտիմալ բեռնվածության խնդիր: 
4.3. Արտադրության պլանավորման ընդհանուր խնդիր, առանձնահատկությունները 
ընդեքօգտագործման ոլորտում: 
4.4.Ընդեքօգտագործող ձեռնարկությունների օպտիմալ տեղաբաշխման և բաշխման 
խնդիր: 
5.  Տրանսպորտային խնդիրը և նրա լուծման մոդիֆիկացված եղանակը 



5.1. Տրանսպորտային խնդրի տնտեսագիտամաթեմատկական մոդելը, բաց և փակ ու 
այլ պայմաններով տրանսպորտային խնդիրների դրվածքը: 

5.2. Տրանսպորտային խնդրի լուծումը պոտենցիալների եղանակով, հյուսիս- 
արևմտյան անկյան մեթոդը: 
5.3. Տնտեսագիտական խնդիրներ, որոնք հանգում են տրանսպորտային խնդրին: 
6. Ցանցային  պլանավորման և կառավարման մեթոդները ընդեքօգտագործման 
ոլորտում 
6.1.Ցանցային  պլանավորման և կառավարման մեթոդների կիրառման 

ոլորտները,այդ թվում ընդեքօգտագործման ոլորտում: Ցանցային մոդել, նրա 
հիմնական հասկացությունները:  

6.2. Ցանցային գրաֆիկի կառուցման կարգը և կանոնները:  
6.3.Ցանցային գրաֆիկի կարգավորում. ուղու հասկացությունը, կրիտիկական ուղի: 
6.4.Ցանցային գրաֆիկի ժամանակային պարամետրերը: Իրադարձությունների և 

աշխատանքների ժամանակային բնութագրերի հաշվարկը: 
6.5. Ցանցային գրաֆիկի վերլուծություն և ցանցային մեթոդների լավարկումը, 

օպտիմալացման չափանիշները:  
 
  
Կազմող՝                                              Ա. Ա. Գալստյան  

Հաստատված է ամբիոնի 31.08.18թ.թիվ 1 նիստում 
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