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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 
ՄԻ/Բ-058   «Ֆինանսական մաթեմատիկա 2» դասընթացը կարևորվում է «Ակտուարական և 

ֆինանսական մաթեմատիկայի» բնագավառում մասնագետների պատրաստման 

գործընթացում, ներառված է 056802․01․6 «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա»  

կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական» կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է․․․․․․ 
 ուսանողներին տրամադրել հիմնական գիտելիքներ տնտեսագիտության և 

ֆինանսների մեջ մաթեմատիկական մոդելների կառուցման և վերլուծության 

մեթոդների ոլորտում։ 

 կիրառական ֆինանսատնտեսական խնդիրների լուծման համար ձևավորել 

ֆինանսական հաշվարկների կիրառման հմտություններ 

 կիրառական ֆինանսատնտեսական խնդիրների լուծման համար 

համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հմտությունների 

ձևավորում 

 մաթեմատիկական մշակույթի զարգացում, որն անհրաժեշտ է 

տնտեսագիտության և ֆինանսների մեջ ֆինանսական մաթեմատիկայի 

սկզբունքներն ու մեթոդները հասկանալու համար 

 ուսանողներին տրամադրել հիմնական գիտելիքներ տնտեսագիտության և 

ֆինանսների մեջ մաթեմատիկական մոդելների կառուցման և վերլուծության 

մեթոդների ոլորտում։ 

 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են․․․․․․ 
 Սովորեցնել վարկերի մնացորդի հաշվարկման մեթոդներին: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին  ֆինանսական շուկայի հիմնական գործիքները, 

դրանց օգտագործմանն ու գնի հաշվարկմանը, ինչպես նաև տալ գիտելիքներ 

պորտֆելային տեսության հիմնական գաղափարների մասին: 

 Սովորեցնել ուսանողներին մեկնաբանել մոդելի վերլուծության և 

մաթեմատիկական  բնութագրերի հաշվարկի արդյունքները 

 Սովորեցնել ուսանողներին կատարելու վարկերի մնացորդի հաշվարկներ 

 Սովորեցնել ուսանողներին  գնահատել և համեմատել տարբեր ներդրումային 

նախագծեր, ու ընտրել դրանցից գերադասելին 

 Սովորեցնել ուսանողներին  հաշվել պարտատոմսի գինը և դյուրացիան 

 Սովորեցնել ուսանողներին  տարբերել բաժնետոմսերի տեսակները, հաշվել 

բաժնետոմսի գինն ու եկամտաբերությունը 

 

                                                             
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/․․․․․․ 
ՄԻ/Բ-058   «Ֆինանսական մաթեմատիկա 2»    դասընթացին մասնակցելու կարևոր 

նախապայման է ուսանողները տիրապետեն մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացին; միկրո և 

մակրոտնտեսության հիմնական հասկացություններին, պատկերացում ունենան, թե ինչ է 

մաթեմատիկական մոդելը և տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելների կառուցման, 

վերլուծության և օգտագործման սկզբունքները:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

կոմպետենցիաները․ 
 

4.1. ՄԻ/Բ-058«Ֆինանսական մաթեմատիկա 2»    դասընթացի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 
        4.1.1 Ուսանողը պետք է իմանա. 

 տնտեսագիտության և ֆինանսների մեջ մաթեմատիկական մոդելների 

կառուցման հիմնական սկզբունքները 

 ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմնական բանաձևերը և օրենքները 

 ֆինանսական մաթեմատիկայի մեջ օգտագործվող հիմնական տերմինների 

իմաստն ու նշանակությունը 

 մշակված մոդելների կիրառելիության սահմանները 

 կազմել վարկերի մարման գրաֆիկներ 

 նկարագրել արժեթղթերի հիմնական տեսակները 

       4.1.2 Ուսանողը պետք է կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում. 

  բացահայտել և տալ մշակվող մոդելների հիմնական տարրերի (պարամետրերի) 

ճշգրիտ մաթեմատիկական արժեքները 

  կարողանալ դուրս բերել մոդելի պարամետրերը միացնող հիմնական 

հավասարումները 

  կարողանալ թվայնացնել մոդելի պարամետրերը կամ օգտագործելով 

համապատասխան թվային մեթոդներ կամ օգտագործելով մոդելավորման մոդելներ. 

  օգտագործել համակարգիչ՝ մշակվող մոդելները վերլուծելու և իրականացնելու 

համար: 

  մեկնաբանել մոդելի վերլուծության և քանակական բնութագրերի հաշվարկի 

արդյունքները. 

                                                             
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


 կատարելու վարկերի մնացորդի հաշվարկներ 

 գնահատելու և համեմատելու տարբեր ներդրումային նախագծեր, ու ընտրելու 

դրանցից գերադասելին 

 հաշվելու պարտատոմսի գինը և դյուրացիան 

 Տարբերելու բաժնետոմսերի տեսակները, հաշվելու բաժնետոմսի գինն ու 

եկամտաբերությունը 

     4.1.3 Ուսանողը պետք է ունակ լինի. 

 վելուծելու բնագավառին առնչվող տարբեր փաստեր և կատարելու եզրահանգումներ,  

 որոշումներ կայացնելու, կիրառելու գիտելիքները գործնականում։ 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները 

 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն  

ԳԿ2 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն 

ԳԿ3 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ-  

ԳԿ4  մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ 

ԳԿ8  ինքնուրույն աշխատելու ունակություն  

ԳԿ9 խնդիրների լուծում 

ՀԳԿ11 որակի կարևորության գիտակցում 

ՀԳԿ12 հաջողության ձգտում 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ1 դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները 

ԱԿ14  տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 



կոմպետենցիաներին 

Ու4 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն  

 

 

 

:  

 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 
«Ֆինանսական մաթեմատիկա 2»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  հետագա մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում՝ «Բիզնես պլանավորում», «Ֆինանսական ռիսկերի 

գնահատում», «Ռիսկերի կառավարում», «Ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում»,  

«Ակտուարական մաթեմատիկա»,  և այլ դասընթացներում։ 
 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
4 կրեդիտ/120 ժամ 

  

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24 

Գործնական աշխատանք 30 

Ինքնուրույն աշխատանք 66 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը  ընթացիկ 

քննություններ 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

                                                             
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և 

ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի 

անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական 

աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, գործարար խաղեր․․․․ 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

                                                             
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․․․․  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք 

  Վարկային գործառույթների ընդհանուր բնութագիրը։ Վարկի մարման հիմնական ձևերը 2 2 4 

  Արտոնյալ երկարաժամկետ վարկեր։ Սպառողական վարկ 2 2 4 

  Գումարի ավելացման գործառույթները գնաճի դեպքում։ Բրուտտո և Նետտո 

տոկոսադրույքները։ Ֆիշեռի բանաձևը 

2 4 4 

  Արտարժույթի փոխանակում և տոկոսների հաշվում 2 2 4 

  Եկամտահարկ։ Վարկային և հաշվապահական գործառույթներ՝ միջնորդավճարի 

պահումներով։ Կարճաժամկետ արժեթղթերի առք ու վաճառք 

2 2 6 

  Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների համակարգը։ Ներդրումային ծրագրերի 

բնութագրիչների հաշվարկը հաշվապահական մեթոդով։ Ներդրումային ծրագրերի 

գնահատման դիսկոնտային մեթոդը։ 

2 2 4 

  Եկամտաբերության ներքին նորմ։ Եկամտաբերության մոդիֆիկացված /փոփոխված/ 

նորմ։Վերադարձման դիսկոնտային ժամկետ։ Եկամտաբերության դիսկոնտային 

ինդեքս։Օպտիմալ ներդրումային ծրագրի ընտրությունը։| 

2 4 6 

  Ֆինանսական գործիքների սահմանումը։ Պարտատոմսերի եկամտաբերության 

գնահատումը-ոչ կուպոնային պարտատոմսեր, կուպոնային պարտատոմսեր ժամկետի 

վերջում նոմինալ արժեքի և տոկոսների մուծումով 

2 4 6 

  Անժամկետ պարտատոմսեր տոկոսների պարբերական մուծումներով։ Կուպոնային 

պարտատոմսեր պարբերաբար կուպոնային մուծումներով և վերջում նոմինալի 

2 2 6 

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին 



մարմամբ։ Գնաճի և եկամտահարկի ազդեցությունը պարտատոմսերի 

եկամտաբերության վրա։ 

  Պարտատոմսերի շուկայական արժեքը։  2 2 6 

  Դիսկոնտային տոկոսադրույքի փոփոխության հաշվառումը 2 2 8 

12․ Պարտատոմսերի պորտֆել։ Բաժնետոմսեր 2 2 8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24 30 66 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Вахрушева Н.В. Финансовая математика : учебное пособие / Н.В. Вахрушева. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2-е изд 2017. - 180 с.  
2017 

2. Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике : учебное пособие / В.В. Капитоненко. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 368 с.  
2016 

3. Лукашин Ю.П. Финансовая математика. Учебно-методический комплекс / Ю.П. Лукашин. - М. : 

Евразийский открытый институт, 3-е изд. 2018. - 192 с.  
2018 

   

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Красина Ф.А. Финансовые вычисления : учебное пособие / Ф.А. Красина. - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 190 с.  
2012 

2. Математические методы и модели исследования операций : учебник / под ред. В.А. Колемаев. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 592 с.  
2015 

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. BLOOMBERG [электронный ресурс]: [электронный ресурс]: http://www.bloomberg.com   

2.  Dow Jones & Company [электронный ресурс]: http://www.dowjones.com  

3.  Reuters [электронный ресурс]: http://www.reuters.com  

4.  Брокерская компания ФИНАМ [электронный ресурс]: http://www.finam.ru   

5.  Интерфакс [электронный ресурс]: http://www.interfax.ru/  



6. Информационно-аналитическое агентство АК&М hnp://www.akm.ru/rus/  

7. Информационный ресурс Investfunds [электронный ресурс]: http://www.investfunds.ru  

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[электронный ресурс]: http://www.gks.ru 
 

9. Официальный сайт аналитического деловою журнала "Эксперт" [электронный ресурс]: 

http://www.expert.ru 
 

10. Московская межбанковская валютная биржа [электронный ресурс]: http://moex.com/  

11. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [электронный ресурс]: http://www.cbr.ru  

12.  Российское информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" [электронный ресурс]: 

http://www.rbc.ru 
 

13.  Фондовая биржа Российская Торговая Система [электронный ресурс]: http://www.rts.ru  

14.  Электронная версия ежедневной деловой газеты «Ведомости» [электронный ресурс]: 

http://www.vedomosti.ru 
 

15. Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС [электронный ресурс]: http://www.prime-tass.ru  

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժ
ա

մ
ա

քա
նա

կ 

Գրականություն9 

1. Վարկային գործառույթների 

ընդհանուր բնութագիրը։ 

Վարկի մարման հիմնական 

ձևերը 

 Վարկային գործառույթի հիմնական  ցուցանիշները 

 Վարկի մարման հիմնական ձևերը 

 Դիֆերենցիալ մուծումների եղանակ 

 Պարտքի մարումը անուիտետային եղանակով 

 Տոկոսների և վարկի գումարի առանձնացված մարում 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

2. Արտոնյալ երկարաժամկետ 

վարկեր։ Սպառողական վարկ 

 Արտոնյալ երկարաժամկետ վարկեր 

 Տոկոսադրույքի իջեցման ժամանակ Գրանտ-Էլեմենտի հաշվումը 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

                                                             
9 Ը7.ստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



 Սահմանային արժեքը արտոնյալ վարկի  ժամկետի 

տոկոսադրույքի համար  

 Տոկոսադրույքի իջեցման և առանց տոկոսների մուծման արտոնյալ 

ժամանակահատվածի  Գրանտ-էլեմենտը 

 Տոկոսադրույքի իջեցման, արտոնյալ ժամանակահատվածում 

տոկոսների մուծման համար Գրանտ-Էլեմենտը 

 Սպառողական վարկ 

3. Գումարի ավելացման 

գործառույթները գնաճի 

դեպքում։ Բրուտտո և Նետտո 

տոկոսադրույքները։ Ֆիշեռի 

բանաձևը 

 Աճի գործառույթը ինֆլյացիայի հաշվին 

 Աճի ցուցիչները ինֆլյացիան հաշվի առնելու դեպքում 

 Բրուտտո և Նետտո տոկոսադրույքները 

 Աճի մոդելները ինֆլացիայի դեպքում 

 Ֆիշեռի բանաձևը 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

4. Արտարժույթի փոխանակում և 

տոկոսների հաշվում։ 

Եկամտահարկ 

 Արտարժույթի փոխանակում և տոկոսների հաշվում 

 Եկամտահարկը պարզ տոկոսների համար 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

5. Վարկային և հաշվապահական 

գործառույթներ՝ 

միջնորդավճարի 

պահումներով։ Կարճաժամկետ 

արժեթղթերի առք ու վաճառք 

 Միանվագ մարումով և միջնորդավճարների պահումով վարկեր 

 Բազմակի մուծումներով վարկերի միջնորդավճարները 

 Կարճաժամկետ արժեթղթերի առք ու վաճառք 

 Ավանդի (դեպոզիտ) վկայականի առք և վաճառք 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

6. Ներդրումային ծրագրերի 

բնութագրիչների համակարգը։ 

Ներդրումային ծրագրերի 

բնութագրիչների հաշվարկը 

հաշվապահական մեթոդով։ 

Ներդրումային ծրագրերի 

գնահատման դիսկոնտային 

մեթոդը։ 

 Ներդրումային ծրագրի ցուցիչների համակարգը 

 Ներդրումային ծրագրի արդյունավետության գնահատականը 

 Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների հաշվարկը 

հաշվապահական մեթոդով  

 Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների հաշվարկը 

դիսկոնտային մեթոդով 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

7. Եկամտաբերության ներքին  Եկամտաբերության ներքին նորմ 2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 



նորմ։ Եկամտաբերության 

մոդիֆիկացված /փոփոխված/ 

նորմ։Վերադարձման 

դիսկոնտային ժամկետ։ 

Եկամտաբերության 

դիսկոնտային 

ինդեքս։Օպտիմալ 

ներդրումային ծրագրի 

ընտրությունը։| 

 Եկամտաբերության մոդիֆիկացված /փոփոխված/ նորմ 

 Վերադարձման դիսկոնտային ժամկետ 

 Եկամտաբերության դիսկոնտային ինդեքս 

 Օպտիմալ ներդրումային ծրագրի ընտրությունը 

8. Ֆինանսական գործիքների 

սահմանումը։ Պարտատոմսերի 

եկամտաբերության 

գնահատումը-ոչ կուպոնային 

պարտատոմսեր, կուպոնային 

պարտատոմսեր ժամկետի 

վերջում նոմինալ արժեքի և 

տոկոսների մուծումով 

 Ֆինանսական գործիքների սահմանումը 

 Պարտատոմսերի եկամտաբերության գնահատումը 

 ոչ կուպոնային պարտատոմսեր 

 կուպոնային պարտատոմսեր ժամկետի վերջում նոմինալ արժեքի 

և տոկոսների մուծումով 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

9. Անժամկետ պարտատոմսեր 

տոկոսների պարբերական 

մուծումներով։ Կուպոնային 

պարտատոմսեր պարբերաբար 

կուպոնային մուծումներով և 

վերջում նոմինալի մարմամբ։ 

Գնաճի և եկամտահարկի 

ազդեցությունը 

պարտատոմսերի 

եկամտաբերության վրա։ 

 Անժամկետ պարտատոմսեր տոկոսների պարբերական 

մուծումներով 

 Կուպոնային պարտատոմսեր պարբերաբար կուպոնային 

մուծումներով և վերջում նոմինալի մարմամբ 

 Գնաճի և եկամտահարկի ազդեցությունը պարտատոմսերի 

եկամտաբերության վրա 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

10. Պարտատոմսերի շուկայական 

արժեքը։  

 Պարտատոմսերի շուկայական արժեքը 

 Կուպոնային պարտատոմսեր, որոնց գնման արժեքը հավասար չէ 

նոմինալի արժեքին 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 



 Սերիական պարտատոմսեր 

 Անուիտետային պարտատոմսեր 

 Պարտատոմսի ապագա շուկայական արժեքի որոշումը 

 Պարտատոմսերի շուկայական արժեքի որոշումը տվյալ 

ժամկետայի տոկոսադրույքների  կառուցվածքով 

 Պարտատոմսի  արժեքի գնահատման մոդելներում հարկերի և 

գնաճի հաշվառումը 

11. Դիսկոնտային տոկոսադրույքի 

փոփոխության հաշվառումը 

 Դիսկոնտային տոկոսադրույքի փոփոխության հաշվառում 

 Դյուրացիան/տևեղությունը/ և պարտատոմսերի ուռուցիկությունը 

 Պարտատոմսի իմունիզացնող հատկությունը 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

12․ Պարտատոմսերի պորտֆել։ 

Բաժնետոմսեր 

 Պարտատոմսերի պորտֆոլիո 

 Պարտատոմսերի պորտֆելի եկամտաբերության և դյուրացիայի  

գնահատումը 

 Պարտատոմսերի պորտֆելի իմունիզացիա 

 Բաժնետոմսեր 

2 ՊԳ1, ՊԳ3, ԼԳ1,ԼԳ2 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժ
ա

մ
ա

քա
նա

կ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1. Վարկային գործառույթների 

ընդհանուր բնութագիրը։ Վարկի 

մարման հիմնական ձևերը 

 Վարկային գործառույթի հիմնական  

ցուցանիշները 

 Վարկի մարման հիմնական ձևերը 

 Դիֆերենցիալ մուծումների եղանակ 

 Պարտքի մարումը անուիտետային եղանակով 

 Տոկոսների և վարկի գումարի առանձնացված 

2 Տնային աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքների 

անհատական ստուգում, 

ուսա-նողների խմբային 

կամ անհատական 

պատաս-խաններ` 

ՊԳ2, ԼԳ2 

                                                             
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



մարում կախված առա-ջադրանքի 

բնույթից: 

2. Արտոնյալ երկարաժամկետ 

վարկեր։ Սպառողական վարկ 

 Արտոնյալ երկարաժամկետ վարկեր 

 Տոկոսադրույքի իջեցման ժամանակ Գրանտ-

Էլեմենտի հաշվումը 

 Սահմանային արժեքը արտոնյալ վարկի  ժամկետի 

տոկոսադրույքի համար  

 Տոկոսադրույքի իջեցման և առանց տոկոսների 

մուծման արտոնյալ ժամանակահատվածի  

Գրանտ-էլեմենտը 

 Տոկոսադրույքի իջեցման, արտոնյալ 

ժամանակահատվածում տոկոսների մուծման 

համար Գրանտ-Էլեմենտը 

 Սպառողական վարկ 

2 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

3. Գումարի ավելացման 

գործառույթները գնաճի 

դեպքում։ Բրուտտո և Նետտո 

տոկոսադրույքները։ Ֆիշեռի 

բանաձևը 

 Աճի գործառույթը ինֆլյացիայի հաշվին 

 Աճի ցուցիչները ինֆլյացիան հաշվի առնելու 

դեպքում 

 Բրուտտո և Նետտո տոկոսադրույքները 

 Աճի մոդելները ինֆլացիայի դեպքում 

 Ֆիշեռի բանաձևը 

4 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

4. Արտարժույթի փոխանակում և 

տոկոսների հաշվում 

 Արտարժույթի փոխանակում և տոկոսների 

հաշվում 

 Եկամտահարկը պարզ տոկոսների համար 

2 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

5. Եկամտահարկ։ Վարկային և 

հաշվապահական 

գործառույթներ՝ 

միջնորդավճարի պահումներով։ 

Կարճաժամկետ արժեթղթերի 

առք ու վաճառք 

 Միանվագ մարումով և միջնորդավճարների 

պահումով վարկեր 

 Բազմակի մուծումներով վարկերի 

միջնորդավճարները 

 Կարճաժամկետ արժեթղթերի առք ու վաճառք 

 Ավանդի (դեպոզիտ) վկայականի առք և վաճառք 

2 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 



6. Ներդրումային ծրագրերի 

բնութագրիչների համակարգը։ 

Ներդրումային ծրագրերի 

բնութագրիչների հաշվարկը 

հաշվապահական մեթոդով։ 

Ներդրումային ծրագրերի 

գնահատման դիսկոնտային 

մեթոդը: 

 Ներդրումային ծրագրի ցուցիչների համակարգը 

 Ներդրումային ծրագրի արդյունավետության 

գնահատականը 

 Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների 

հաշվարկը հաշվապահական մեթոդով 

 Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների 

հաշվարկը դիսկոնտային մեթոդով 

2 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

7. Եկամտաբերության ներքին 

նորմ։ Եկամտաբերության 

մոդիֆիկացված /փոփոխված/ 

նորմ։Վերադարձման 

դիսկոնտային ժամկետ։ 

Եկամտաբերության 

դիսկոնտային ինդեքս։Օպտիմալ 

ներդրումային ծրագրի 

ընտրությունը։| 

 Եկամտաբերության ներքին նորմ 

 Եկամտաբերության մոդիֆիկացված /փոփոխված/ 

նորմ 

 Վերադարձման դիսկոնտային ժամկետ 

 Եկամտաբերության դիսկոնտային ինդեքս 

 Օպտիմալ ներդրումային ծրագրի ընտրությունը 

4 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

8. Ֆինանսական գործիքների 

սահմանումը։ Պարտատոմսերի 

եկամտաբերության 

գնահատումը-ոչ կուպոնային 

պարտատոմսեր, կուպոնային 

պարտատոմսեր ժամկետի 

վերջում նոմինալ արժեքի և 

տոկոսների մուծումով 

 Ֆինանսական գործիքների սահմանումը 

 Պարտատոմսերի եկամտաբերության 

գնահատումը 

 Ոչ կուպոնային պարտատոմսեր 

 Կուպոնային պարտատոմսեր ժամկետի վերջում 

նոմինալ արժեքի և տոկոսների մուծումով 

4 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

9. Անժամկետ պարտատոմսեր 

տոկոսների պարբերական 

մուծումներով։ Կուպոնային 

 Անժամկետ պարտատոմսեր տոկոսների 

պարբերական մուծումներով 

 Կուպոնային պարտատոմսեր պարբերաբար 

2 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 



պարտատոմսեր պարբերաբար 

կուպոնային մուծումներով և 

վերջում նոմինալի մարմամբ։ 

Գնաճի և եկամտահարկի 

ազդեցությունը պարտատոմսերի 

եկամտաբերության վրա։ 

կուպոնային մուծումներով և վերջում նոմինալի 

մարմամբ 

 Գնաճի և եկամտահարկի ազդեցությունը 

պարտատոմսերի եկամտաբերության վրա 

10. Պարտատոմսերի շուկայական 

արժեքը։  

 Պարտատոմսերի շուկայական արժեքը 

 Կուպոնային պարտատոմսեր, որոնց գնման 

արժեքը հավասար չէ նոմինալի արժեքին 

 Սերիական պարտատոմսեր 

 Անուիտետային պարտատոմսեր 

 Պարտատոմսի ապագա շուկայական արժեքի 

որոշումը 

 Պարտատոմսերի շուկայական արժեքի որոշումը 

տվյալ ժամկետայի տոկոսադրույքների  

կառուցվածքով 

 Պարտատոմսի  արժեքի գնահատման մոդելներում 

հարկերի և գնաճի հաշվառումը 

2 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

11. Դիսկոնտային տոկոսադրույքի 

փոփոխության հաշվառումը 

 Դիսկոնտային տոկոսադրույքի փոփոխության 

հաշվառում 

 Դյուրացիան/տևեղությունը/ և պարտատոմսերի 

ուռուցիկությունը 

 Պարտատոմսերիի իմունիզացնող հատկությունը 

2 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

12

․ 

Պարտատոմսերի պորտֆել։ 

Բաժնետոմսեր 

 Պարտատոմսերի պորտֆոլիո 

 Պարտատոմսերի պորտֆելի եկամտաբերության և 

դյուրացիայի  գնահատումը 

 Պարտատոմսերի պորտֆելի իմունիզացիա 

 Բաժնետոմսեր 

2 ------------------- ՊԳ2, ԼԳ2 

 



 
 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

1. Վարկային 

գործառույթների 

ընդհանուր 

բնութագիրը։ Վարկի 

մարման հիմնական 

ձևերը 

 Վարկային գործառույթի 

հիմնական  ցուցանիշները 

 Վարկի մարման հիմնական ձևերը 

 Դիֆերենցիալ մուծումների 

եղանակ 

 Պարտքի մարումը անուիտետային 

եղանակով 

 Տոկոսների և վարկի գումարի 

առանձնացված մարում 

Աշխատանքային 

տետր 

8 շաբաթ Աշխատանքային 

տետրի անհա-

տական ստուգում,  

լուծման մեթոդների 

և  թույլ տրված 

սխալների 

քննարկում 

լսարանում: 

ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 

                                                             
11 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
12 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



2. Արտոնյալ 

երկարաժամկետ 

վարկեր։ 

Սպառողական վարկ 

 Արտոնյալ երկարաժամկետ 

վարկեր 

 Տոկոսադրույքի իջեցման 

ժամանակ Գրանտ-Էլեմենտի 

հաշվումը 

 Սահմանային արժեքը արտոնյալ 

վարկի  ժամկետի տոկոսադրույքի 

համար  

 Տոկոսադրույքի իջեցման և առանց 

տոկոսների մուծման արտոնյալ 

ժամանակահատվածի  Գրանտ-

էլեմենտը 

 Տոկոսադրույքի իջեցման, 

արտոնյալ 

ժամանակահատվածում 

տոկոսների մուծման համար 

Գրանտ-Էլեմենտը 

 Սպառողական վարկ 

-------------------- 8 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 

3. Գումարի ավելացման 

գործառույթները գնաճի 

դեպքում։ Բրուտտո և 

Նետտո 

տոկոսադրույքները։ 

Ֆիշեռի բանաձևը 

 Աճի գործառույթը ինֆլյացիայի 

հաշվին 

 Աճի ցուցիչները ինֆլյացիան 

հաշվի առնելու դեպքում 

 Բրուտտո և Նետտո 

տոկոսադրույքները 

 Աճի մոդելները ինֆլացիայի 

դեպքում 

 Ֆիշեռի բանաձևը 

-------------------- 8 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 



4. Արտարժույթի 

փոխանակում և 

տոկոսների հաշվում 

 Արտարժույթի փոխանակում և 

տոկոսների հաշվում 

 Եկամտահարկը պարզ տոկոսների 

համար 

-------------------- 8 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 

5. Եկամտահարկ։ 

Վարկային և 

հաշվապահական 

գործառույթներ՝ 

միջնորդավճարի 

պահումներով։ 

Կարճաժամկետ 

արժեթղթերի առք ու 

վաճառք 

 Միանվագ մարումով և 

միջնորդավճարների պահումով 

վարկեր 

 Բազմակի մուծումներով վարկերի 

միջնորդավճարները 

 Կարճաժամկետ արժեթղթերի առք 

ու վաճառք 

 Ավանդի (դեպոզիտ) վկայականի 

առք և վաճառք 

-------------------- 8 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 

6. Ներդրումային 

ծրագրերի 

բնութագրիչների 

համակարգը։ 

Ներդրումային 

ծրագրերի 

բնութագրիչների 

հաշվարկը 

հաշվապահական 

մեթոդով։ 

Ներդրումային 

ծրագրերի 

գնահատման 

դիսկոնտային մեթոդը։ 

 Ներդրումային ծրագրի ցուցիչների 

համակարգը 

 Ներդրումային ծրագրի 

արդյունավետության 

գնահատականը 

 Ներդրումային ծրագրերի 

բնութագրիչների հաշվարկը 

հաշվապահական մեթոդով 

 Ներդրումային ծրագրերի 

բնութագրիչների հաշվարկը 

դիսկոնտային մեթոդով 

-------------------- 8 շաբաթ Ռեֆերատի 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 



7. Եկամտաբերության 

ներքին նորմ։ 

Եկամտաբերության 

մոդիֆիկացված 

/փոփոխված/ 

նորմ։Վերադարձման 

դիսկոնտային ժամկետ։ 

Եկամտաբերության 

դիսկոնտային 

ինդեքս։Օպտիմալ 

ներդրումային ծրագրի 

ընտրությունը։| 

 Եկամտաբերության ներքին նորմ 

 Եկամտաբերության 

մոդիֆիկացված /փոփոխված/ նորմ 

 Վերադարձման դիսկոնտային 

ժամկետ 

 Եկամտաբերության դիսկոնտային 

ինդեքս 

 Օպտիմալ ներդրումային ծրագրի 

ընտրությունը 

Ռեֆերատ 17 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 

8. Ֆինանսական 

գործիքների 

սահմանումը։ 

Պարտատոմսերի 

եկամտաբերության 

գնահատումը-ոչ 

կուպոնային 

պարտատոմսեր, 

կուպոնային 

պարտատոմսեր 

ժամկետի վերջում 

նոմինալ արժեքի և 

տոկոսների մուծումով 

 Ֆինանսական գործիքների 

սահմանումը 

 Պարտատոմսերի 

եկամտաբերության գնահատումը 

 Ոչ կուպոնային պարտատոմսեր 

 Կուպոնային պարտատոմսեր 

ժամկետի վերջում նոմինալ 

արժեքի և տոկոսների մուծումով 

-------------------- 17 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 



9. Անժամկետ 

պարտատոմսեր 

տոկոսների 

պարբերական 

մուծումներով։ 

Կուպոնային 

պարտատոմսեր 

պարբերաբար 

կուպոնային 

մուծումներով և 

վերջում նոմինալի 

մարմամբ։ Գնաճի և 

եկամտահարկի 

ազդեցությունը 

պարտատոմսերի 

եկամտաբերության 

վրա։ 

 Անժամկետ պարտատոմսեր 

տոկոսների պարբերական 

մուծումներով 

 Կուպոնային պարտատոմսեր 

պարբերաբար կուպոնային 

մուծումներով և վերջում նոմինալի 

մարմամբ 

 Գնաճի և եկամտահարկի 

ազդեցությունը պարտատոմսերի 

եկամտաբերության վրա 

-------------------- 17 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 



10. Պարտատոմսերի 

շուկայական արժեքը։  

 Պարտատոմսերի շուկայական 

արժեքը 

 Կուպոնային պարտատոմսեր, 

որոնց գնման արժեքը հավասար չէ 

նոմինալի արժեքին 

 Սերիական պարտատոմսեր 

 Անուիտետային պարտատոմսեր 

 Պարտատոմսի ապագա 

շուկայական արժեքի որոշումը 

 Պարտատոմսերի շուկայական 

արժեքի որոշումը տվյալ 

ժամկետայի տոկոսադրույքների  

կառուցվածքով 

 Պարտատոմսի  արժեքի 

գնահատման մոդելներում 

հարկերի և գնաճի հաշվառումը 

-------------------- 17 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 

11. Դիսկոնտային 

տոկոսադրույքի 

փոփոխության 

հաշվառումը 

 Դիսկոնտային տոկոսադրույքի 

փոփոխության հաշվառում 

 Դյուրացիան/տևեղությունը/ և 

պարտատոմսերի 

ուռուցիկությունը 

 Պարտատոմսերիի իմունիզացնող 

հատկությունը 

-------------------- 17 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 

12․ Պարտատոմսերի 

պորտֆել։ 

Բաժնետոմսեր 

 Պարտատոմսերի պորտֆոլիո 

 Պարտատոմսերի պորտֆելի 

եկամտաբերության և դյուրացիայի  

գնահատումը 

 Պարտատոմսերի պորտֆելի 

իմունիզացիա 

 Բաժնետոմսեր 

-------------------- 17 շաբաթ ------------------------ ՊԳ1, ՊԳ2, 

ՊԳ3, ԼԳ1, ԼԳ2 



 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Դասախոսություններն ու գործնական պարապմունքները առարկայից անցկացվում 

են լսարանում, որտեղ կա գրատախտակ և կավիճ (մարկեր): 

Համակարգչային ծրագրեր MS Excel 

 

                                                             
13 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի14։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

                                                             
14«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   



միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 
 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
1. Վարկային գործառույթի հիմնական  ցուցանիշները 

2. Դիֆերենցիալ մուծումների եղանակ 

3. Պարտքի մարումը անուիտետային եղանակով 

4. Տոկոսների և վարկի գումարի առանձնացված մարում 

5. Արտոնյալ երկարաժամկետ վարկեր  

6. Տոկոսադրույքի իջեցման ժամանակ Գրանտ-Էլեմենտի հաշվումը 

7. Սահմանային արժեքը արտոնյալ վարկի  ժամկետի տոկոսադրույքի համար  

8. Տոկոսադրույքի իջեցման և առանց տոկոսների մուծման արտոնյալ 

ժամանակահատվածի  Գրանտ-էլեմենտը 

9. Տոկոսադրույքի իջեցման, արտոնյալ ժամանակահատվածում տոկոսների մուծման 

համար Գրանտ-Էլեմենտը 

10. Սպառողական վարկ 

11. Աճի գործառույթը ինֆլյացիայի հաշվին 

12. Աճի ցուցիչները ինֆլյացիան հաշվի առնելու դեպքում 

13. Աճի մոդելները ինֆլացիայի դեպքում 

14. Ֆիշեռի բանաձևը 

15. Արտարժույթի փոխանակում և տոկոսների հաշվում 

16. Եկամտահարկը պարզ տոկոսների համար 

17. Միանվագ մարումով և միջնորդավճարների պահումով վարկեր 

18. Բազմակի մուծումներով վարկերի միջնորդավճարները 

19. Կարճաժամկետ արժեթղթերի առք ու վաճառք  

20. Ավանդի (դեպոզիտ) վկայականի առք և վաճառք  

21. Ներդրումային ծրագրի ցուցիչների համակարգը 

22. Ներդրումային ծրագրի արդյունավետության գնահատականը 

23. Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների հաշվարկը հաշվապահական մեթոդով 

24. Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների հաշվարկը դիսկոնտային մեթոդով 

25. Եկամտաբերության ներքին նորմ 

26. Եկամտաբերության մոդիֆիկացված /փոփոխված/ նորմ 

27.  Վերադարձման դիսկոնտային ժամկետ 

28. Եկամտաբերության դիսկոնտային ինդեքս 

29. Օպտիմալ ներդրումային ծրագրի ընտրությունը 

30. Ֆինանսական գործիքների սահմանումը 

31. Պարտատոմսերի եկամտաբերության գնահատումը 

32. Ոչ կուպոնային պարտատոմսեր 

33. Կուպոնային պարտատոմսեր ժամկետի վերջում նոմինալ արժեքի և տոկոսների 

մուծումով 

34. Անժամկետ պարտատոմսեր տոկոսների պարբերական մուծումներով 

35. Կուպոնային պարտատոմսեր պարբերաբար կուպոնային մուծումներով և վերջում 

նոմինալի մարմամբ 

36. Գնաճի և եկամտահարկի ազդեցությունը պարտատոմսերի եկամտաբերության վրա 

37. Պարտատոմսերի շուկայական արժեքը 



38. Կուպոնային պարտատոմսեր, որոնց գնման արժեքը հավասար չէ նոմինալի արժեքին 

39. Սերիական պարտատոմսեր 

40. Անուիտետային պարտատոմսեր 

41. Պարտատոմսի ապագա շուկայական արժեքի որոշումը 

42. Պարտատոմսերի շուկայական արժեքի որոշումը տվյալ ժամկետայի 

տոկոսադրույքների  կառուցվածքով 

43. Պարտատոմսի  արժեքի գնահատման մոդելներում հարկերի և գնաճի հաշվառումը 

44. Դիսկոնտային տոկոսադրույքի փոփոխության հաշվառում 

45. Դյուրացիան/տևեղությունը/ և պարտատոմսերի ուռուցիկությունը 

46. Պարտատոմսերիի իմունիզացնող հատկությունը 

47. Պարտատոմսերի պորտֆոլիո 

48. Պարտատոմսերի պորտֆելի եկամտաբերության և դյուրացիայի  գնահատումը 

49. Պարտատոմսերի պորտֆելի իմունիզացիա 

50. Բաժնետոմսեր 

 

Ա) 1-ին  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

       

 Ընդգրկված թեմաները. 

1. Վարկային գործառույթների ընդհանուր բնութագիրը։ Վարկի մարման 

հիմնական ձևերը 

2. Արտոնյալ երկարաժամկետ վարկեր։ Սպառողական վարկ 

3. Գումարի ավելացման գործառույթները գնաճի դեպքում։ Բրուտտո և Նետտո 

տոկոսադրույքները։Ֆիշեռի բանաձևը 

4. Արտարժույթի փոխանակում և տոկոսների հաշվում 

5. Եկամտահարկ։ Վարկային և հաշվապահական գործառույթներ՝ 

միջնորդավճարի պահումներով։ Կարճաժամկետ արժեթղթերի առք ու վաճառք 

6. Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների համակարգը։ Ներդրումային 

ծրագրերի բնութագրիչների հաշվարկը հաշվապահական մեթոդով։ 

Ներդրումային ծրագրերի գնահատման դիսկոնտային մեթոդը։ 

 

 

 

 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1) Վարկային գործառույթի հիմնական  ցուցանիշները 

2) Դիֆերենցիալ մուծումների եղանակ 

3) Պարտքի մարումը անուիտետային եղանակով 

4) Տոկոսների և վարկի գումարի առանձնացված մարում 

5) Արտոնյալ երկարաժամկետ վարկեր  

6) Տոկոսադրույքի իջեցման ժամանակ Գրանտ-Էլեմենտի հաշվումը 

7) Սահմանային արժեքը արտոնյալ վարկի  ժամկետի տոկոսադրույքի համար  

8) Տոկոսադրույքի իջեցման և առանց տոկոսների մուծման արտոնյալ 

ժամանակահատվածի  Գրանտ-էլեմենտը 

9) Տոկոսադրույքի իջեցման, արտոնյալ ժամանակահատվածում տոկոսների 

մուծման համար Գրանտ-Էլեմենտը 



10) Սպառողական վարկ 

11) Աճի գործառույթը ինֆլյացիայի հաշվին 

12) Աճի ցուցիչները ինֆլյացիան հաշվի առնելու դեպքում 

13) Աճի մոդելները ինֆլացիայի դեպքում 

14) Ֆիշեռի բանաձևը 

15) Արտարժույթի փոխանակում և տոկոսների հաշվում 

16) Եկամտահարկը պարզ տոկոսների համար 

17) Միանվագ մարումով և միջնորդավճարների պահումով վարկեր 

18) Բազմակի մուծումներով վարկերի միջնորդավճարները 

19) Կարճաժամկետ արժեթղթերի առք ու վաճառք  

20) Ավանդի (դեպոզիտ) վկայականի առք և վաճառք  

21) Ներդրումային ծրագրի ցուցիչների համակարգը 

22) Ներդրումային ծրագրի արդյունավետության գնահատականը 

23) Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների հաշվարկը հաշվապահական 

մեթոդով 

24) Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների հաշվարկը դիսկոնտային մեթոդով 

 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Եկամտաբերության ներքին նորմ։ Եկամտաբերության մոդիֆիկացված 

/փոփոխված/ նորմ։Վերադարձման դիսկոնտային ժամկետ։ Եկամտաբերության 

դիսկոնտային ինդեքս։Օպտիմալ ներդրումային ծրագրի ընտրությունը։| 

2. Ֆինանսական գործիքների սահմանումը։ Պարտատոմսերի եկամտաբերության 

գնահատումը-ոչ կուպոնային պարտատոմսեր, կուպոնային պարտատոմսեր 

ժամկետի վերջում նոմինալ արժեքի և տոկոսների մուծումով 

3. Անժամկետ պարտատոմսեր տոկոսների պարբերական մուծումներով։ 

Կուպոնային պարտատոմսեր պարբերաբար կուպոնային մուծումներով և 

վերջում նոմինալի մարմամբ։ Գնաճի և եկամտահարկի ազդեցությունը 

պարտատոմսերի եկամտաբերության վրա։ 

4. Պարտատոմսերի շուկայական արժեքը։ 

5. Դիսկոնտային տոկոսադրույքի փոփոխության հաշվառումը 

6. Պարտատոմսերի պորտֆել։ Բաժնետոմսեր 
 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1) Եկամտաբերության ներքին նորմ 

2) Եկամտաբերության մոդիֆիկացված /փոփոխված/ նորմ 

3)  Վերադարձման դիսկոնտային ժամկետ 

4) Եկամտաբերության դիսկոնտային ինդեքս 

5) Օպտիմալ ներդրումային ծրագրի ընտրությունը 

6) Ֆինանսական գործիքների սահմանումը 

7) Պարտատոմսերի եկամտաբերության գնահատումը 

8) Ոչ կուպոնային պարտատոմսեր 



9) Կուպոնային պարտատոմսեր ժամկետի վերջում նոմինալ արժեքի և 

տոկոսների մուծումով 

10) Անժամկետ պարտատոմսեր տոկոսների պարբերական մուծումներով 

11) Կուպոնային պարտատոմսեր պարբերաբար կուպոնային մուծումներով և 

վերջում նոմինալի մարմամբ 

12) Գնաճի և եկամտահարկի ազդեցությունը պարտատոմսերի եկամտաբերության 

վրա 

13) Պարտատոմսերի շուկայական արժեքը 

14) Կուպոնային պարտատոմսեր, որոնց գնման արժեքը հավասար չէ նոմինալի 

արժեքին 

15) Սերիական պարտատոմսեր 

16) Անուիտետային պարտատոմսեր 

17) Պարտատոմսի ապագա շուկայական արժեքի որոշումը 

18) Պարտատոմսերի շուկայական արժեքի որոշումը տվյալ ժամկետայի 

տոկոսադրույքների  կառուցվածքով 

19) Պարտատոմսի  արժեքի գնահատման մոդելներում հարկերի և գնաճի 

հաշվառումը 

20) Դիսկոնտային տոկոսադրույքի փոփոխության հաշվառում 

21) Դյուրացիան/տևեղությունը/ և պարտատոմսերի ուռուցիկությունը 

22) Պարտատոմսերիի իմունիզացնող հատկությունը 

23) Պարտատոմսերի պորտֆոլիո 

24) Պարտատոմսերի պորտֆելի եկամտաբերության և դյուրացիայի  գնահատումը 

25) Պարտատոմսերի պորտֆելի իմունիզացիա 

26) Բաժնետոմսեր 

14.4 Գնահատման չափանիշները15. 
 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի տրամաբանորեն ճիշտ, հիմնավորված և հստակ կառուցում՝ 

բանավոր և գրավոր խոսքի միջոցով  

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, ներկայացման 

տրամաբանական հաջորդականություն, ամբողջություն,  ճշտություն, 

սեփական տեսակետի  հիմնավորման  աստիճան, 

 ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել 

տարբեր տիպի ֆինանսական  մոդելներ,  

 հասկանա տարբեր տիպի մաթեմատիկական  խնդիրների կիրառումը 

ֆինանսական մոդելների կառուցման ժամանակ, 

 Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները (2 ստուգում, 

յուրաքանյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր` գումարային 

առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 օգտագործելու համապատասխան մաթեմատիկական  մոդելները 

առաջարկված ֆինանսական  խնդիրները լուծելու համար 

                                                             
15 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



  վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել մաթեմատիկական մոդելը,  

  խնդիրների լուծման  ճիշտ մոդելի մշակում, մոդելի ընտրության հիմնավորում 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 ինքնուրույն 

աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 10 միավոր` 

գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ խնդիրների լուծում և 

աշխատանքային տետրում  ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 վերլուծելով առաջարկված խնդիրը ստեղծագործաբար կիրառել 

ֆինանսական եղանակներ։ խնդիրների լուծման ընտրած մոդելների 

հիմնավորում․  

 կարողանում է առաջադրանքին համապատասխան ընտրել  տվյալների 

մշակման մաթեմատիկական մոդելներր, վերլուծել հաշվարկների 

արդյունքները և հիմնավորել եզրակացությունները. 

 գործնական մասնագիտական կարողություններ օգտագործելու 

համապատասխան մափեմատիկական  մոդելները առաջարկված 

ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար, վերլուծելով առկա 

ֆինանսական  տվյալները կառուցել մաթեմատիկական մոդելը 

  անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ ռեֆերատի,  ներկայացում 

էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատասխանություն առաջա-

դըրված թեմայի հետ,  

 կարողանում է հավաքել, վերլուծել և մշակել անհրաժեշտ տվյալները 

առաջադրված ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար,  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, բանավոր խոսքի և թեմայի 

քննարկման  մակարդակ; 

 

 

 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝   056802․00․6«Ֆինանսական մաթեմատիկա»                                                                                                             

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝   056802․01․6«Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` _ Ֆինանսական մաթեմատիկայի  բակալավր  
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/Բ-058 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ    2 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 54 Դասախոսություն 24 

Գործնական 

աշխատանք 

30 

Ինքնուրույն 66 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություններ 

Դասընթացի 

նպատակը 

 Ծանոթացնել վարկերի մնացորդի հաշվարկման մեթոդներին 

 հաշվելու պարտատոմսի գինը և դյուրացիան 

 հաշվելու բաժնետոմսի գինն ու եկամտաբերությունը 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 կազմելու վարկերի մարման գրաֆիկներ 

 նկարագրելու պարտատոմսերի հիմնական տեսակները 

Հմտություն 

 կատարելու վարկերի մնացորդի հաշվարկներ 

  գնահատելու և համեմատելու տարբեր ներդրումային 

նախագծեր, ու ընտրելուդրանցից գերադասելին 

 հաշվելու պարտատոմսի գինը և դյուրացիան 

 Տարբերելու բաժնետոմսերի տեսակները, հաշվելու բաժնետոմսի 

գինն ու եկամտաբերությունը 

Կարողունակություն 

 վելուծելու բնագավառին առնչվող տարբեր փաստեր և 

կատարելու եզրահանգումներ 

  որոշումներ կայացնելու, կիրառելու գիտելիքները 

գործնականում 

 



Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1 Վարկային գործառույթների ընդհանուր 

բնութագիրը։ Վարկի մարման հիմնական ձևերը 

Թեմա2 Արտոնյալ երկարաժամկետ վարկեր։ 

Սպառողական վարկ 

Թեմա3 Գումարի ավելացման գործառույթները գնաճի 

դեպքում։ Բրուտտո և Նետտո 

տոկոսադրույքները։ Ֆիշեռի բանաձևը 

Թեմա4 Արտարժույթի փոխանակում և տոկոսների 

հաշվում 

Թեմա5 Եկամտահարկ։ Վարկային և հաշվապահական 

գործառույթներ՝ միջնորդավճարի պահումներով։ 

Կարճաժամկետ արժեթղթերի առք ու վաճառք 

Թեմա6 Ներդրումային ծրագրերի բնութագրիչների 

համակարգը։ Ներդրումային ծրագրերի 

բնութագրիչների հաշվարկը հաշվապահական 

մեթոդով։ Ներդրումային ծրագրերի գնահատման 

դիսկոնտային մեթոդը։ 

Թեմա7 Եկամտաբերության ներքին նորմ։ 

Եկամտաբերության մոդիֆիկացված 

/փոփոխված/ նորմ։Վերադարձման դիսկոնտային 

ժամկետ։ Եկամտաբերության դիսկոնտային 

ինդեքս։Օպտիմալ ներդրումային ծրագրի 

ընտրությունը։| 

Թեմա8 Ֆինանսական գործիքների սահմանումը։ 

Պարտատոմսերի եկամտաբերության 

գնահատումը-ոչ կուպոնային պարտատոմսեր, 

կուպոնային պարտատոմսեր ժամկետի վերջում 

նոմինալ արժեքի և տոկոսների մուծումով 

Թեմա9 Անժամկետ պարտատոմսեր տոկոսների 

պարբերական մուծումներով։ Կուպոնային 

պարտատոմսեր պարբերաբար կուպոնային 

մուծումներով և վերջում նոմինալի մարմամբ։ 

Գնաճի և եկամտահարկի ազդեցությունը 

պարտատոմսերի եկամտաբերության վրա։ 

Թեմա10 Պարտատոմսերի շուկայական արժեքը։  

Թեմա11 Դիսկոնտային տոկոսադրույքի փոփոխության 

հաշվառումը 



Թեմա12 Պարտատոմսերի պորտֆել։ Բաժնետոմսեր 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգի։ 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի տրամաբանորեն ճիշտ, հիմնավորված և 

հստակ կառուցում՝ բանավոր և գրավոր խոսքի միջոցով  

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, 

ներկայացման տրամաբանական հաջորդականություն, 

ամբողջություն,  ճշտություն, սեփական տեսակետի  

հիմնավորման  աստիճան, 

 ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, 

կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի ֆինանսական  

մոդելներ,  

 հասկանա տարբեր տիպի մաթեմատիկական  խնդիրների 

կիրառումը ֆինանսական մոդելների կառուցման 

ժամանակ, 

 Գործնական աշխատանքների գնահատման չափանիշները (2 

ստուգում, յուրաքանյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և  կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 օգտագործելու համապատասխան մաթեմատիկական  

մոդելները առաջարկված ֆինանսական  խնդիրները 

լուծելու համար 

  վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել 

մաթեմատիկական մոդելը,  

  խնդիրների լուծման  ճիշտ մոդելի մշակում, մոդելի 

ընտրության հիմնավորում 

 Ինքնուրույն աշխատանքի  գնահատման չափանիշները (2 

ինքնուրույն աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է 

առավելագույնը 10 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 

միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ խնդիրների 

լուծում և աշխատանքային տետրում  ներկայացում 

էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 վերլուծելով առաջարկված խնդիրը 

ստեղծագործաբար կիրառել ֆինանսական 

եղանակներ։ խնդիրների լուծման ընտրած 

մոդելների հիմնավորում․  

 կարողանում է առաջադրանքին համապատասխան 

ընտրել  տվյալների մշակման մաթեմատիկական 

մոդելներր, վերլուծել հաշվարկների արդյունքները և 

հիմնավորել եզրակացությունները. 



 գործնական մասնագիտական կարողություններ 

օգտագործելու համապատասխան 

մափեմատիկական  մոդելները առաջարկված 

ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար, 

վերլուծելով առկա ֆինանսական  տվյալները 

կառուցել մաթեմատիկական մոդելը 

  անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ 

ռեֆերատի,  ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով,   

 ռեֆերատում ներկայացված նյութի համապատաս-

խանություն առաջա-դըրված թեմայի հետ,  

 կարողանում է հավաքել, վերլուծել և մշակել 

անհրաժեշտ տվյալները առաջադրված 

ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար,  

 համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների 

օգտագործում, 

 ռեֆերատի համառոտ բանավոր ներկայացում, 

բանավոր խոսքի և թեմայի քննարկման  մակարդակ; 
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