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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում §Պետական կառավարման 
արդյունավետություն¦ ³é³ñÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÁ Ï³½Ùí³Í ¿ 

մագիստրոսի ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí §Հանրային կառավարում¦ 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ñ»Ýùáí Ï³½Ùí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

åÉ³ÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³ÛÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¨ 

Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ մագիստրոսական ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 3 

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները  
Առարկան ուսումնասիրում է պետական կառավարման միջամտությունն 

ու կարգավորումը տնտեսության այս կամ այն ճյուղի նկատմամբ: Ներկայացվում 

է պետության տնտեսական քաղաքականությունը եւ տնտեսական այն 

գործոնները, որոնց միջոցով համակարգը իրականացնում է այդ գործընթացը: 

3.  3 

3.  4. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները : 

5. Առարկան ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է, որպեսզի ուսանողն ունենա 

նախնական գիտելիքներ  կառավարում, տեղական ինքնակառավարում եւ 

անձնակազմի կառավարումից, տնտեսագիտությունից, 

քաղաքագիտությունից: Անհրաժեշտ է, որպեսզի նա պատկերացում 

ունենա վերը նշված առարկաների մեթոդների կիրառման մասին: 4 

4.   Դասընթացի կրթական վերջնարդյ ունքները ՀՀ պետական կառավարման 

արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված հիմնական  գործոնները եւ 

կառավարման մոտեցումները: 

 Պետական կառավարման  արդյունավետության դերն ու նշանակությունը 

ամբողջ կառավարման տեսության մեջ 

 առարկայի կարևորությունը  տնտեսական հարաբերությունների 

ոլորտում 

6. պետության ձեւավորման  ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները եւ 

պետական միջամտության անհրաժշտությունը շուկայական տնտեսության 

պայմաններում 

․

․

․  

5.  7. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների  
§Պետական կառավարման արդյունավետություն¦ ³é³ñÏ³ÛÇ 

áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÁ Ï³½Ùí³Í ¿ մագիստրոսի ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 

Íñ³·ñáí §Հանրային կառավարում¦ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 

ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ñ»Ýùáí Ï³½Ùí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, 

³é³ñÏ³ÛÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¨ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ 

․

․

․  



մագիստրոսական ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý áñ³ÏÇ 

µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:  

2. ²é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ §Պետական կառավարման 

արդյունավետություն¦ ³é³ñÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí ³å³ÑáíÙ³Ý, 

å³ñµ»ñ³µ³ñ Ã³ñÙ³óÙ³Ý, ·Çï³×ÛáõÕÇ Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ á·áõÝ  

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, Ýå³ëïáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¨ 

ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, áõë³ÝáÕÇ 

·Çï»ÉÇùÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 

8.  

6.  9. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները,  

10. արդյունքների ամփոփման ձևերը  
²é³ñÏ³ÛÇ Í³í³ÉÁ,áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ  ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ 

³Ù÷á÷Ù³Ý Ó¨»ñÁ 

№ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÇ  ï»ë³ÏÁ 

À
Ý
¹

³
Ù
»
Ý
Á
  

Å
³

Ù
»
ñ

  

(Ï
ñ

»
¹

Ç
ï

 

ÎÇë³ÙÛ³Ï 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ²é³ñÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

ßË³ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ 

180 6         

          

2. Èë³ñ³Ý³ÛÇÝ 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ            

¸³ë³Ë-Ý                        

¶áñÍÝ³Ï³Ý/ê»ÙÇÝ³ñ/È

³µáñ³ïáñ 

  60        

  42        

  18        

3. ²ÝÑ³ï³Ï³Ý/ÆÝùÝáõñáõ

ÛÝ ³ßË³ï³Ýù 

  120        

4. Îáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù           

5. ÀÝÃ³óÇÏ,ÙÇç³ÝÏÛ³É,³Ù÷

á÷Çã  ëïáõ·Ù³Ý Ó¨Á 

  քնն.        

6. ²í³ñï³Ï³Ý 

áñ³Ï³íáñÙ³Ý  

³ßË³ï³Ýù 

  -        

7. ²í³ñï³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý 

áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ó¨Á               

²é³ñÏ³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ/µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ  

³í³ñï³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý 

Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ 

 

1.  ²é³ñÏ³ÛÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Í³í³ÉÁ` Áëï Ùá¹áõÉÝ»ñÇ, µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨    

․

․

․  



Ã»Ù³Ý»ñÇ 

ÏÇë³ÙÛ³Ï 1 
Ã

Ç
í

 Ã»Ù³ 

(Ùá¹áõÉ ? ) 

µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ 

 

áõëáõÙÝ³Ï

³Ý 

³ßË³ï³Ý

ùÇ Í³í³ÉÁ 

¨ 

ï»ë³ÏÝ»ñ

Á 

Ç
Ý
ù

Ý
á

õñ
á
õÛ

Ý
 

³
Ý
Ñ
³

ï
³

Ï
³

Ý
 

Â»Ù³ÛÇ, 

µ³ÅÝÇ 

Ûáõñ³óÙ³Ý 

áñ³ÏÇ 

·Ý³Ñ³ïÙ

³Ý Ó¨Á 

¹
³

ë
. 

ë
»
Ù
. 

·
á

ñ
Í

. 

 

ÇÝùÝáõñ

áõÛÝ 

1. 

“ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ

áõÝÁ” ³é³ñÏ³Ý 

»õ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

Առարկան 

ուսումնասիրում է 

պետական 

կառավարման 

միջամտությունն ու 

կարգավորումը 

տնտեսության այս կամ 

այն ճյուղի նկատմամբ: 

Ներկայացվում է 

պետության 

տնտեսական 

քաղաքականությունը եւ 

տնտեսական այն 

գործոնները, որոնց 

միջոցով համակարգը 

իրականացնում է այդ 

գործընթացը: 

2  2  8  µ³Ý³íáñ 

2. 

ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

½³ñ·³óÙ³Ý 

÷áõÉ»ñÁ: 

Պետական 

կառավարումը տարբեր 

ժամանակաշրջաններում 

անցել է զարգացման 

տարբեր փուլեր, եւ այս 

համակարգը ունի  

աննդհատ զարգանալու 

եւ կատարելագործվելում 

անհրաժշտություն: 

2  2  8  µ³Ý³íáñ 



3. 

ä»ï³Ï³ÝÏ³é³

í³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

Ó»õ³íáñÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

·áñÍáÝÝ»ñÁ:  

Պետական 

համակարգը,  որպես  

հասարակական 

կազմավորման ձեւ 

սկզբնավորվել է 

հասարակության հետ 

միասին եւ գոյության  

ունեն պետական 

համակարգի 

ձեւավորման տարբեր 

տեսություններ, որոնք 

ներկայացվում են այս 

բաժնում: 

   8  µ³Ý³íáñ 

4. 

ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ: 

Պետական 

կառավարման 

արդյունավետության 

բարձրացման 

նպատակով, 

կառավարումն 

իրականացվում է 

տարբեր 

մակարդակներում , 

ներառյան տարածքային 

եւ տեղական 

ինքնակառավարման 

մակարդակ ները: 

Թեմայի շրջանակներում 

ներկայացվում են նշված 

մակարդակ ներում 

պետական 

կառավարման 

արդյունավետության 

բարձրացման մասով 

իրականացվող 

քաղաքական ությունը: 

2  2  8  µ³Ý³íáñ 



5. 

îÝï»ëáõÃÛ³Ý 

ïÇå»ñÝ áõ ¹ñ³ 

Ï³éáõóí³ÍùÁ: 

Արդի 

աշխարհոըմ 

շուկայական 

տնտեսությունը 

երկրների գերակշիռ 

մասի տնտեսության թեւ 

հենքային, բայց ոչ միակ 

հատվածն է, եւ այս 

թեմային 

շրջանակներում 

ներկայացվում է 

տնտեսության տիպերն 

ու նրանց կառուցվածքը 

եւ դրա կառավարման 

արդյունավետությունը: 

4   8  µ³Ý³íáñ 

6. 

îÝï»ëáõÃÛ³Ý 

å»ï³Ï³Ý 

ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý 

³ÝÑñ³ÅßïáõÃÛáõÝ

Á: 

Տնտեսագիտական 

գրականության մեջ 

նշվում է տնտեսության 

պետական 

միջամտության 

անհրաժշտության 

տարաբնույթ 

պատճառներ: Սույն 

թեմայի շրջանակներում 

հիմնավորվում է 

պետական 

միջամտության 

անհրաժշտությունը: 

2  

2 

 8  µ³Ý³íáñ 

7. 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ

³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ

³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ

ÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Տնտեսության 

կարգավորման գործում 

պետական 

միջամտության 

քաղաքականության 

կարեւորագույն տեղ է 

զբաղեցնում 

հակամենաշնորհային 

քաղաքականությունը, 

ինչի իրականացման 

արդյունքում 

հիմնավորվում է 

պետական 

կառավարման 

արդյունավետության  

բարձրացումը: 

2   8  ·ñ³íáñ 



8. 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

ëáó³É³Ï³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ

³Ý 

Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

Պետական 

կառավարման 

համակարգում 

կարեւորագույն 

ուղղություններից է 

սոցիալական 

քաղաքականությունը, 

որն ընդգրկում է զգալի 

մեծ չափերի հասնող 

հատվացներ եւ 

շուկայական 

տնտեսությանից եւ 

ուղղված է 

հասարակաության լայն 

շերտերի 

պահանջմունքների 

բավարարմանը: 

2  

2 

 8  ·ñ³íáñ 

9. 

ä»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ 

ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ: 

Հասարակության կյանքի 

ընդհանուր 

կազմակերպման ու 

կառավարման 

հիմնական ձեւը եղել եւ 

մնում է պետությունը: 

Արտաքին վտանգ ներից 

երկրի եւ նրա 

բնակչության 

պաշտպանությունը, 

երկրի ներսում կայուն 

տնտեսական 

զարգացմանն  

ապահովումը եւ մի շարք 

այլ տնտեսական 

ցուցանիշների կայուն 

աճի ապահովման հետ 

կապված  թեմայում 

ներկայացվում է 

պետության դերի 

ընդլայման 

անհրաժշտությունը: 

2   7  ·ñ³íáñ 



1

0. 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

ïÝï»ë³Ï³Ý 

·áñÍ³éáõÃÝ»ñÁ: 

Զարգացած երկրների 

փորձը հաստատում է, 

որ ժամանակակից 

պետությանը ներհատուկ 

են մեծաթիվ եւ 

բազմապիսի 

գործառույթներ, որոնք 

կատարվում են 

տնտեսական կյանքի 

բոլոր հիմնական 

բնագավառներում: 

Թեմայում ներկայացված 

են այդ հիմնական 

գործառույթներն ու 

դրանց կիրառման 

եղանակները: 

4  

2 

 7  
·ñ³íáñ, 

µ³Ý³íáñ 

1

1. 

ä»ï³Ï³Ý 

Ñ³ïí³ÍÇ 

ã³÷»ñÇ 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 

Տնտեսության պետական 

հատվածի չափերն 

ամենից առաջ կախված 

են տնտեսական 

համակարգի տիպից: 

Պետությունը 

մենաշնորհացնում է 

եւ`ձեռնարկատիրություն

ը, եւ` տնտեսավարումը, 

եւ` կառավա րումը եւ 

կարգավորումն այստեղ 

դրսեւորվում է 

կենտրոնացված 

տնտեսության 

պետական 

ինքնակարգավորման 

ձեւ: 

4   7  ·ñ³íáñ 



1

2. 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

µ³ÝÏ³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛá

õÝÁ: 

Բանկային 

քաղաքականությունն 

հանդիսանում է 

պետական 

կառավարման 

արդյունավետության 

կարեւորագույն 

ուղղություններից մեկը: 

Բանակային 

համակարգի ճիշտ եւ 

դինամիկ զարգացման 

ապահովման շնորհիվ 

պետությունը 

տնտեսության 

կառավարման 

արդյունավետության 

բարձրացմանն է 

հասնում: Թեմայում 

ներկայացվում է այն 

բոլոր գործառույթները 

բանկային համակարգի 

կատարելագործման 

ուղղված, որոնք 

պետությունը կիրառում 

է: 

4  

2 

 7  ·ñ³íáñ 

1

3 

ä»ï³Ï³Ý 

Ñ³ïí³ÍÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

å³Ñ³Ýç³ñÏÁ »õ 

³é³ç³ñÏÁ: 

ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ 

ÏáÕÙÇó áñ¨¿ μ³ñÇùÇ 

³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

¹»åùáõÙ áñáßíáõÙ ¿ 

ßáõÏ³ÛÇ, ³ÛëÇÝùÝ` 

³é¨ïñ³ÛÇÝ 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÏáÕÙÇó ³Û¹åÇëÇ 

³é³ç³ñÏÝ ³å³Ñáí»Éáõ 

³ÝÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ: 

ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿, 

áñ ÙÇ³ÛÝ ¹³ μ³í³ñ³ñ 

ã¿ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 

³Û¹ ³é³ç³ñÏÇ 

³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

2   7  µ³Ý³íáñ 



1

4 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

ïÝï»ë³Ï³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛá

õÝÁ: 

Տնտեսական 

քաղաքականության 

համակարգում 

առանցքային է 

նպատակների տեղն ու 

դերը. տնտեսական 

քաղաքականությունը 

միջոց է երկրի 

տնտեսության նորմալ 

զարգացման եւ նրա 

ազգաբնակչության 

բարեկեցության 

բարձրացման համար, եւ 

պետությունն մշակում եւ 

իրականացնում է երկրի 

տնտեսական 

քաղաքականությունը: 

4  

2 

 7  ·ñ³íáñ 

1

5 

ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ë³ÏÝ 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

óáõí³ÝÇßÝ»ñÇ 

íñ³:  

Բոլոր այն հիմնական 

ցուցանիշները, որոնք 

բնութագրում են 

տնտեսական 

իրավիճակը, 

ձեւավորվում են 

պետության 

տնտեսական 

քաղաքականության 

արդյունքում: Թեմայում 

ներկայացվում են այդ  

հիմնական 

ցուցանիշները, ինչպես 

նաեւ պետական 

կառավարման 

համակարգի 

ազդեցությունը դրանց 

նկատմամբ: 

2   7  µ³Ý³íáñ 



1

6 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 

ïÝï»ë³Ï³Ý 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ

»ñÁ: 

Ցանկացած երկրի 

տնտեսության կայուն եւ 

արդյունավետ 

զարգացման համար 

կարեւոր պայմանն է 

միջազգային 

տնտեսական 

հարաբերությունների 

ձեւավորումը: Թեմայում 

ներկայացվում է 

միջազգային 

տնտեսական 

հարաբերությունների 

զարգացմանն 

պետության դերի մասին: 

2  2  7  µ³Ý³íáñ 

11.  

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները  

Øá¹áõÉÇ

/µ³ÅÝÇ/

Ã»Ù³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

 

²/àôÆ²-Ç 

µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ 

Ó¨Ý Áëï Ùá¹áõÉÇ/ 

µ³ÅÝÇ/Ã»Ù³ÛÇ 

 

àôëáõÙÝ

³Ï³Ý 

Íñ³·ñáí 

Ý³Ë³ 

ï»ëí³ 

Å³Ù»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 

Üå³ï³ÏÝ»

ñ, ËÝ¹ÇñÝ»ñ 

 

²ñ¹ÛáõÝùÝ

»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³ó

Ù³Ý 

Å³ÙÏ»ïÝ»

ñ 

²ñ¹Ûáõ

ÝùÝ»ñ

Ç 

Ý»ñÏ

³Û³óÙ

³Ý 

Ó¨Á 

Î³ï³ñÙ³Ý 

áñ³ÏÁ 

·Ý³Ñ³ï»Éáõ 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñ 

ºñ³ßË³í

áñíáÕ 

ï»Õ»Ï³ïí

³Ï³Ý 

·ñ³Ï³ÝáõÃÛ

áõÝ 

(ïåí³Í, 

Ãí³ÛÇÝ ¨ 

³ÛÉÝ) 

1.  

Պետական 

կառավարման 

համակարգի 

զարգացման փուլերը 

եւ 

ձեւավորմանհիմնակ

ան  գործոնները 

12 

Ներկայացնել 

պետական 

կառավարման 

փուլերն ու 

ձեւավորման 

վրա ազդող 

գործոնները:  

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·ñ³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 

2.  

Պետական 

կառավարման 

մակարդակները 

12 

Ներկայացնել 

պետական 

կառավարման 

բոլոր 

մակարդակնե

րը եւ դրա 

կառավարման 

անհրաժշտու

թյունը 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·ñ³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 

3.  

Տնտեսության 

պետական 

միջամտության 

12 
Ներկայացնել 

եւ 

հիմնավորել 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

 



անհրաժշտությունը եւ 

տնտեսությունների 

տիպերը 

պետական 

կարգավորմա

ն 

անհրաժշտու

թյունը 

տարբեր 

տիպի 

տնտեսություն

ների համար 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

Ï»ï»ñÁ 

4.  

Հակամենաշնորհային 

քաղաքականությունը 

12 

Ներկայացնել 

հակամենաշն

որհային 

քաղաքականո

ւթյան 

իրականացմա

ն 

անհրաժշտու

թյունը 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

Ý»ñÏ³³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·ñ³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 

5.  

Պետության 

սոցիալական 

քաղաքականությունը 

12 

Ներկայացնել 

սոցիալական 

քաղաքականո

ւթյան  

իրականացմա

ն 

եղանակները 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·ñ³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 

6.  

Պետության 

տնտեսական 

գործառույթները 
12 

Ներկայացնել 

տնտեսական 

գործառույթնե

րը 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 

7.  

Պետության բանկային 

քաղաքականությունը 

12 

Պետության 

դրամավարկա

յին 

քաղաքականո

ւթյունը 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

12·ñ³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 

8.  

Պետության 

տնտեսական 

քաղաքականությունը 12 

Տնտեսական 

քաղաքականո

ւթյան 

հիմնական 

ուղղություննե

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·ñ³ýÇÏÇ 

·ñ³íá 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 



 

րը Ï³½ÙáõÙ 

9.  

Տնտեսական 

հիմնական  

ցուցանիշները 
12 

Տնտեսական 

հիմնական 

ցուցանիշների 

նկարագիրը 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·ñ³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  20 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 

10.  

Միջազգային 

տնտեսական 

հարաբերություններ 
12 

Միջազգային 

տնտեսական 

հարաբերությ

ունները 

ÆÝùÝáõñáõÛÝ 

³ßË³ï³Ýù

Ý»ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÙ

³Ý ß³ñÅáõÝ 

·ñ³ýÇÏÇ 

Ï³½ÙáõÙ 

·ñ³íáñ 

ÝÛáõÃÇ 

µ³Ý³í

áñ 

Ý»ñÏ³Û

³óáõÙ 

ÙÇÝã¨  0 ÙÇ³íáñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ, 

1.5.1 ¨ 1.5.2 

Ï»ï»ñÁ 

8.  12. Դասավանդման մեթոդներ 
ê»ÙÇÝ³ñÇÝ (·áñÍÝ³Ï³Ý) Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»ÉÇë. 

- àõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ í»ñÑÇßÇ, Ëáñ³óÝÇ ïíÛ³É ¹³ëÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ï»ë³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ: 

- ú·ïíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: 

- ²é³ÝÓÝ³óÝÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ ³éÝãíáÕ 

Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: 

- î»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÁ ÏÇñ³éÇ ïñí³Í Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÁ 

µ³ó³Ñ³Ûï»ÉÇë: 

- ÐÇÙÝ³íáñÇ ï»ë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÏáÝÏñ»ï ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÙ: 

- Èë³ñ³ÝáõÙ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ûñÇÝ³Ïáí Ý³Ë³å³ïñ³ëïÇ 

ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÝÛáõÃÁ (é»ý»ñ³ï, ½»ÏáõóáõÙ ¨ ³ÛÉÝ): 

è»ý»ñ³ï (ÇÝùÝáõñáõÛÝ »ñÏáõ ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ 

å³Ñ³Ýçí»É Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ÷áùñ³Í³í³É é»ý»ñ³ï) Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉÇë 

Ñ³ßíÇ ³éÝÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ. 

è»ý»ñ³ïÁ (É³ïÇÝ»ñ»Ý referre µ³éÇó, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ½»Ïáõó»É, 

Ñ³ÛïÝ»É) áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·ñ³íáñ ³ßË³ï³ÝùÇ Ó¨»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, 

áñï»Õ áõë³ÝáÕÁ ß³ñ³¹ñáõÙ ¿ áñ¨¿ Ñ³ñóÇ ·ÉË³íáñ ÙÇïùÁ, ·³Õ³÷³ñÁ` 

Ñ»Ýí»Éáí ·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ íñ³ (¹³ë³·ñù»ñ, Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 

Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ): 

è»ý»ñ³ïÇ íñ³ ³ßË³ï»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ëáíáñÇ 

ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·ïÝ»É, Ï³ñ·³íáñ»É ¨ ÇÙ³ëï³íáñ»É ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

è»ý»ñ³ïÇ Ã»Ù³Ý»ñÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëÁ: àõë³ÝáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ 

ÁÝïñ»É é»ý»ñ³ïÇ  Ã»Ù³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ óáõó³ÏÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 

ÁÝïñ»É é»ý»ñ³ïÇ Ã»Ù³Ý ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É ³ÛÝ ¹³ë³ËáëÇ Ñ»ï: è»ý»ñ³ïÇ 

Ã»Ù³ÛÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ñ³ÏÇñ× ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ é»ý»ñ³ïÇ 

µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ: 

è»ý»ñ³ïáõÙ Ñ³ÏÇñ× ß³ñ³¹ñíáõÙ ¿ é»ý»ñ³ïÇ Ã»Ù³ÛÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ 

․

․

․  



·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ (Ýß»Éáí ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï [3]), 

ÇÝãå»ë Ý³¨ áõë³ÝáÕÇ ÷³ëï³ñÏí³Í ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ ïíÛ³É Ñ³ñóÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É: 

è»ý»ñ³ïÇ Í³í³ÉÁ, Ï³Ëí³Í Ã»Ù³ÛÇó, Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙÇÝã¨ 10 ¿ç: 

¶ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ áñáÝáõÙ 

è»ý»ñ³ïÇ Ã»Ù³Ý ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ 

¹³ë³ËáëÁ: àõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áñáÝÇ ¨ ·ïÝÇ é»ý»ñ³ïÇ Ã»Ù³ÛÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ 

Éñ³óáõóÇã ³ÕµÛáõñÝ»ñ (·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ñá¹í³ÍÝ»ñ, Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ ¨ 

³ÛÉÝ) ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÝ:  

²ßË³ï³Ýù ·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ»ï 

²ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÁ ëÏëíáõÙ ¿ ÁÝÃ»ñóáõÙÇó: ÀÝÃ»ñóÙ³Ý 

ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝïñíáõÙ ¨ ÝßíáõÙ »Ý ³ÛÝ ¿ç»ñÁ ¨ ï»ùëïÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ, 

áñáÝù å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý ïíÛ³É ï»ùëïÇ ·ñ³íáñ ÙÇïùÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

î»ùëïÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ Ï³ñ¹³Éáõó, áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ¨ 

ÁÝïñ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ é»ý»ñ³ïÇ Ã»Ù³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·ñ³éáõÙÝ»ñ (Ï³ï³ñ»Éáí ÑÕáõÙÝ»ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇÝ): 

è»ý»ñ³ï Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ »ñ»ù ï»ë³Ï` 

ë»ÕÙ³·Çñ, Ñ³Ù³éáï³·Çñ, Ù»çµ»ñáõÙ: 

è»ý»ñ³ïÇ Ï³½ÙáõÙ 

îíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÏáÝëå»ÏïÝ»ñ Ï³½Ù»Éáõó Ñ»ïá å»ïù ¿ ³ÝóÝ»É 

é»ý»ñ³ïÇ ï»ùëïÇ Ï³½ÙÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: 

è»ý»ñ³ïÇ åÉ³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ 

è»ý»ñ³ïÇ åÉ³ÝÇ Ï³½ÙáõÙÁ é»ý»ñ³ïÇ Ï³½ÙÙ³Ý 

Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÷áõÉÝ ¿: 

è»ý»ñ³ïÇ åÉ³ÝÁ å»ïù ¿ Ï³½ÙíÇ áõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíÇ 

¹³ë³ËáëÇ Ñ»ï: 

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ ß³ñ³¹ñíáõÙ ¿ Ã»Ù³ÛÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ 

³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ïíÛ³É µÝ³·³í³éÇ 

áõëáõÙÝ³ëÇñí³ÍáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ Çñ³íÇ×³ÏÁ ¨ í»ñçÇÝ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ, 

Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý é»ý»ñ³ïÇ Ýå³ï³ÏÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ é»ý»ñ³ïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ ¿: ²ÛÝ Ï³ñáÕ 

¿ µ³ÕÏ³ó³Í ÉÇÝ»É Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ »ÝÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇó, áñáÝù å»ïù ¿ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý é»ý»ñ³ïÇ åÉ³ÝÇÝ: è»ý»ñ³ïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ 

ïñ³Ù³µ³Ýáñ»Ý ¨ ÇÙ³ëï³íáñí³Í ß³ñ³¹ñíáõÙ »Ý áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í 



·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, é»ý»ñ³ïÇ 

Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ñó»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ: 

²Ù÷á÷áõÙ (ì»ñç³µ³Ý) 

§²Ù÷á÷áõÙ¦ µ³ÅÝáõÙ ³Ù÷á÷íáõÙ »Ý ·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¨ ë»÷³Ï³Ý 

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²Ù÷á÷áõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ 

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨áí: 

- è»ý»ñ³ïÁ ëïáõ·»ÉÇë ¹³ë³ËáëÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿. 

ïíÛ³É ³é³ñÏ³ÛÇ ã³÷áñáßÇãáí ë³ÑÙ³Ýí³Í áõë³ÝáÕÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ, ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ, 

Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ, 

- é»ý»ñ³ïÇ Ã»Ù³Ûáí ³é³ç³¹ñí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ×Çßï 

Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ, Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ñëï³ÏáõÃÛáõÝÁ, 

¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ Ñ³Ùá½Çã 

ÉÇÝ»ÉÁ, 

- Ã»Ù³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ, ËáñáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ, ÝÛáõÃÇ ß³ñ³¹ñÙ³Ý 

ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ ¨ óáõó³¹ñ³Ï³Ý 

ÝÛáõÃ»ñÇ µÝáõÛÃÁ, Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ, 

-  ëï³ó³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áñ³ÏÁ` é»ý»ñ³ïÇ ³í³ñïáõÝ ÉÇÝ»Éáõ ï»ë³Ï»ïÇó, 

»½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ íÇ×»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ÙÇ³Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, 

- û·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, 

- ÝÛáõÃÇ ·ñ³íáñ ß³ñ³¹ñÙ³Ý ¨ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ: 

è»ý»ñ³ïÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ 20- ÙÇ³íáñ³Ýáó Ñ³Ù³Ï³ñ·áí: 

è»ý»ñ³ïÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ áñå»ë ïíÛ³É ³é³ñÏ³ÛÇó 

áõë³ÝáÕÇ Ï³ï³ñ³Í ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý: 

13.  

9.  14. Ուսումնառության մեթոդները 
․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․
․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․  

․

․

․  

10.  15. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը  

16. Պետական կառավարման արդյունավետություն՚ դասընթացն ուղղված է 

պետության միջամտությամբ տնտեսության այս կամ այն ճյուղի կարգավորման 

ուղղությանը: Ընդուված է ասել, որ շուկան անկախ ինքնակարգավորման 

մեխանիզմներից, ունի միջամտության եւ կարգավորման անհրաժշտություն, եւ 

պետության ներգործությունը նման իրավիճակներում դառնում է անհրաժեշտ, 

ինչը բերում է տնտեսության կառավարման արդյունավետ կարգավորմանը : 

․

․

․  

11.  17. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

N 
Á/Ï 

²Ýí³ÝáõÙÁ/Ñ»ÕÇÝ³Ï 

 

Ðñ³ï³ 

ñ³ÏÙ³Ý 

ï³ñÇÝ 

úñÇÝ

³Ï 

Ý»ñÇ 

ù³Ý

³ÏÁ 

1 2 3 4 

 ä³ñï³¹Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

1.  Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå. Îñíîâû òåîðè è Ì., 2000.  

 



îðãàíèçàöèè.  

2.  Â. Å. ×åðêèí. Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå . Ì., 
“Þðèðò”, 
2001. 

 

3.  Â. Å. ×åðêèí. Ãîñóäàðñòâîâåäåíèå.  Ì., “Þðèðò”, 
1999. 

 

4.  È. À. Âàñèëåíêî. Àäìèíèñòðàòèâíî-

ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå â ñòðàíàõ Çàïàäà.  

Ì., “Ëîãîð”, 
1998. 

 

5.  Â. Â. Ãëóùåíêî. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà.  Ì.. “Êðûëüÿ”, 
2000. 

 

6.  À. Â. Ïèêóëüêèí. Ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííîãî 

óïðàâëåíèÿ. 

Ì., “Þìèòè”, 
1997.. 

 

7.  Å. Ì. Áàáîñîâ. Ñîöèîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ. Ìèí ê,  “Òåòðà 
Ñèðòåíð”, 
2000. 

 

8.  Ä. Ï. Çåðêèí, Â. Ã. Èãíàòîâ. Îñíîâû òåîðû 

ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. 

ÎÎÎ Ì., 
“Òåððà”, 
2000. 

 

9.  ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ, ºñ., 1995: ÎÎÎ Ì., 
“Òåððà”, 
2000. 

 

10.  ÐÐ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ûñ»Ýù,  ºñ., 1996:  

11.  ì. Ø. º¹Ç·³ñÛ³Ý, ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ÷áõÉáõÙ, 

§ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦,  

ºñ., 2000:  

12.  ì. Ø. º¹Ç·³ñÛ³Ý, ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý 

ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ 

÷áõÉáõÙ, §ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦,  

ºñ., 2001  

13.  Ø»Ý»çÙ»ÝÃ, Úáõ. êáõí³ñÛ³ÝÇ ÁÝ¹. ËÙµ., 

§îÝï»ë³·»ï¦,  

ºñ., 1999  

18.  

19.  

12.  20. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

21.  

․

․

․  

 12․1 Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

N 

¹³ë

-Ë-

Ý 

Â»Ù³ 

²ÝóÏ³óÙ³

Ý 

ï»ë³ÏÁ ¨ 

Ó¨Á 

(ýñáÝï³É, 

µ³Ý³í»×

³ÛÇÝ,ÇÝï»

ñ³ÏïÇí ¨ 

Üå³ï³ÏÁ, 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 

¸³ë³ËáëáõÃÛ

³Ý  ¨ 

·áñÍÝ³Ï³Ý 

¹³ëÁÝÃ³óÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ 

áõëáõÙÝ³ëÇñí

áÕ 

Ñ³ñó»ñ 

²é³ç³¹ñ³Ýù

Ý»ñ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ

Ý` 

¹³ë³ËáëáõÃÛ

³ÝÁ ¨ 

·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝù

¸³ë³Ëá

ëáõÃÛ³Ý ¨ 

·áñÍÝ³Ï

³Ý 

¹³ëÁÝÃ³

óÇ  

Ã»Ù³ÛÇÝ 

í»ñ³µ»ñ

áÕ 

․

․

․  



³ÛÉÝ) ÇÝ 

å³ïñ³ëïí»

Éáõ Ñ³Ù³ñ 

·ñ³Ï³Ýá

õÃÛáõÝ  ¨ 

ï»Õ»Ï³

ïí³Ï³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ 

1 

“ä»ï³Ï

³Ý 

Ï³é³í

³ñÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ

³í»ïáõ

ÃÛáõÝÁ” 

³é³ñÏ

³Ý »õ 

ËÝ¹ÇñÝ

»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛáõÝ 

Ներկայացնել  

թեմայի 

նպատակը 

Պետական 

կառավարմ

ան 

արդյունավ

ետության 

առարկայի 

կարեւորու

թյունը 

ՊԿ 

արդյունավետ

ության 

խնդիրները 

ներկայացում 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

2. 

ä»ï³Ï

³Ý 

Ï³é³í

³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï

³ñ·Ç 

½³ñ·³ó

Ù³Ý 

÷áõÉ»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛáõÝ 

Ներկայացնել 

թեմայում 

նշված 

հիմնական 

փուլերը 

ՊԿ 

համակարգ

ի 

զարգացմա

ն փուլերը 

Ներկայացնել 

հերթականութ

յամբ բոլոր 

փուլերը 

 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

--//--------

//-- 

3. 

ä»ï³Ï

³Ý 

Ï³é³í

³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï

³ñ·Ç 

Ó»õ³íáñ

Ù³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï

³Ý 

·áñÍáÝÝ

»ñÁ:  

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛáõÝ 

ներկայացնել 

թեմայում 

նշված 

հիմնական 

գործոնները 

Համ

ակարգի 

ձեւավորմա

ն 

հիմնական 

գործոնները 

Ներկայացնել 

ՊԿՀ 

հիմնական 

գործոնները 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

4. 

ä»ï³Ï

³Ý 

Ï³é³í

³ñÙ³Ý 

Ù³Ï³ñ¹

³ÏÝ»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

  Ներկայացնել 

թեմայում 

նշված 

կառավարման 

մակարդակներ

ը 

Պետական 

կառավարմ

ան 

մակարդակ

ների 

առանձնահ

ատկությու

նները 

Ներկայացնել  

պետ.կառավա

րման 

մակարդակնե

րի կապը 

 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

5. 

îÝï»ëá

õÃÛ³Ý 

ïÇå»ñÝ 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

Ծանոթանալ 

տնտեսություն

ների տիպերի 

Աշ

խարհում 

առկա 

Ներկայացնել 

օրինակներով 

միքա տիպի 

 

Օգտվել 

ներկայա



áõ ¹ñ³ 

Ï³éáõóí

³ÍùÁ: 

õÃÛ³Ý բազմազանությ

անը 
տնտեսությ

ունների 

տեսակները 

տնտեսություն

ներ 

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

6. 

îÝï»ëá

õÃÛ³Ý 

å»ï³Ï

³Ý 

ÙÇç³Ùï

áõÃÛ³Ý 

³ÝÑñ³Å

ßïáõÃÛáõ

ÝÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում 

ներկայցված 

պետության 

կարգավորման 

անհրաժշտությ

ունը  

Պետության 

միջամտութ

յան ձեւերը 

Ներկայացնել 

եւ կարեւորել 

պետ.միջամտ

ության 

անհրաժշտու

թյունը 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

7. 

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

Ñ³Ï³Ù»

Ý³ßÝáñÑ

³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù

³Ï³Ýáõ

ÃÛ³Ý 

³é³ÝÓÝ

³Ñ³ïÏ

áõÃÛáõÝÝ

»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել 

հակամենաշնո

րհային 

քաղաքականու

թյունը 

Հակամենա

շնորհային 

քաղաքակա

նության 

իրականաց

ման 

մեթոդները 

Ներկայացնել 

հակամենաշն

որհային 

քաղաքականո

ւթյան 

առանձնահա

տկություններ

ը 

 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

8. 

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

ëáóÇ³É

³Ï³Ý 

ù³Õ³ù

³Ï³Ýáõ

ÃÛ³Ý 

Ï³ñ»õáñ

áõÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ëá

õÃÛ³Ý 

½³ñ·³ó

Ù³Ý 

áõÕÕáõÃÛ

³Ùµ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել 

սոցիալական 

քաղաքականու

թյան 

բաղադրիչները 

Սոցիալակ

ան 

քաղաքակա

նության 

ազդեցությո

ւնը 

տնտեսությ

ան 

կարգավոր

ման 

գործում 

Ներկայացնել 

սո.քաղաքակ

անության 

հիմնական 

ուղղություննե

րն ու 

ակնկալիքներ

ը 

 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

9. 

 

ä»ïáõÃÛ

³Ý ¹»ñÇ 

ÁÝ¹É³ÛÝ

áõÙÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Պետության 

դերը 

տնտեսության 

արդյունավեր 

կառավարման 

գործում 

Պետության 

դերի 

ընդլայման 

հիմնական 

ուղղություն

ները 

Ներկայացնել 

պետության 

դերի 

ընդլայնումը 

տնտեսության 

կարգավորմա

ն գործում 

 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

10. ä»ïáõÃÛ ýñáÝï³É,  Թեմայում 

ներկայացվում 
Տնտեսակա

Ներկայացնել 

եւ 

 



³Ý 

ïÝï»ë

³Ï³Ý 

·áñÍ³é

áõÛÃÝ»ñÁ

: 

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

է պետության 

հիմնական 

գործառույթներ

ը 

ն 

հիմնական 

գործառույթ

ները եւ 

դրանց 

իրականաց

ման 

եղանակներ

ը 

հիմնավորել 

հիմնական 

տնտեսական 

գործառույթնե

րը 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

11. 

ä»ï³Ï

³Ý 

Ñ³ïí³

ÍÇ 

ã³÷»ñÇ 

·Ý³Ñ³

ïÙ³Ý 

óáõó³ÝÇ

ßÝ»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում 

ներկայացվում 

է պետական 

հատվածը եւ 

դրա չափերի 

գնահատման 

ձեւերը 

Պետական 

հատված 

հասկացութ

յունը, եւ 

ցուցանիշնե

րը, որոնք 

միջոցով 

իրականաց

վում է 

գնահատու

մ 

Ներկայցնել 

պետական 

հատվացի 

չափերի 

գնահատման 

հիմնական 

մոտեցումներ

ը 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

12. 

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

µ³ÝÏ³Û

ÇÝ 

ù³Õ³ù

³Ï³Ýáõ

ÃÛáõÝÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել 

բանկային 

քաղաքականու

թյունը եւ 

պետության 

գործառույթներ

ը 

դրամավարկայ

ին 

քաղաքականու

թյան գործում 

Պետական 

միջամտութ

յունն ու 

բանկային 

ոլորտի 

կարգավոր

ման 

հիմնական 

գործոնները 

Ներկայացնել 

պետության 

բանկային 

քաղաքականո

ւթյունն ու 

դրամավարկ

ային 

քաղաքականո

ւթյունը 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

13 

ä»ï³Ï

³Ý 

Ñ³ïí³

ÍÇ 

·áñÍáõÝ

»áõÃÛ³Ý 

å³Ñ³Ý

ç³ñÏÁ 

»õ 

³é³ç³

ñÏÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում 

ներկայացնել 

պետական 

հատվածի 

պահանջարկ 

եւ առաջարկ 

հասկացությու

նները 

Պահանջար

կի ու 

առաջարկի 

վերլուծությ

ուն եւ 

դրանց 

փոխադարց 

կապը 

Ներկայացնել 

պետական 

հատվածի 

գործունեությ

ան 

պահանջարկի 

եւ առաջարկի 

առանձնահա

տկություններ

ը 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

14 

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

ïÝï»ë

³Ï³Ý 

ù³Õ³ù

³Ï³Ýáõ

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել 

տնտեսական 

քաղաքականու

թյան 

բաղադրիչները 

Տնտեսակա

ն 

քաղաքակա

նության 

ազդեցությո

ւնը 

Ներկայացնել 

տնտեսական 

.քաղաքական

ության 

հիմնական 

ուղղություննե

րն ու 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 



 

ÃÛáõÝÁ: տնտեսությ

ան 

կարգավոր

ման 

գործում 

ակնկալիքներ

ը 

15 

ä»ï³Ï

³Ý 

Ï³é³í

³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï

³ñ·Ç 

³½¹»óáõ

ÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ë

³Ï³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï

³Ý 

óáõí³ÝÇ

ßÝ»ñÇ 

íñ³:  

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել 

պետական 

կառավարման 

համակարգի 

ազդեցությունը 

տնտ. 

Ցուցանիշների 

վրա 

Տնտեսակա

ն 

հիմնական 

ցուցանիշնե

րը 

Ներկայացնել 

պետ.կառավա

րման 

ազդեցություն

ը հիմնական 

ցուցանիշների 

վրա 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

16 

ØÇç³½·

³ÛÇÝ 

ïÝï»ë

³Ï³Ý 

Ñ³ñ³µ»

ñáõÃÛáõÝ

Ý»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում 

ներկայացվում 

է 

միջ.տնտեսակ

ան 

հարաբերությո

ւնները 

Միջազգայի

ն տնտ. 

Հարաբերու

թյունների 

հիմնական 

ուղղություն

երը 

Ներկայացնել 

միջ.տնտ. 

հարաբերությ

ունների դերն 

ու 

նշանակությու

նը 

 

Օգտվել 

ներկայա

ցված 

գրականո

ւթյան 

ցանկից 

 12․ 2

․  

Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ 

N 

·

/

å 

Â»Ù

³ 

Üå³ï³Ï/ 

ËÝ¹Çñ 

¸³ë³Å³Ù»-ñÇÝ 

ùÝÝ³ñÏ-Ù³Ý 

»ÝÃ³Ï³ 

Ñ³ñó»ñ 

²ÝóÏ³óÙ³Ý 

Ó¨ ¨ ï»ë³Ï 

(µ³Ý³í»×, 

¹»ñ³ÛÇÝ 

Ë³Õ»ñ ¨ 

³ÛÉÝ) 

²é³ç³¹-

ñ³ÝùÝ»ñ 

áõë³ÝáÕÝ»-

ñÇÝ` ·áñÍ-

Ý³Ï³Ý å³-

ñ³åÙáõÝù-

Ý»ñÇÝ å³ï-

ñ³ëïí»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ 

(í³ñÅáõÃÛ-

áõÝÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñÝ»ñ) 

êïáõ

·-

Ù³Ý 

Ó¨/ 

ÇÝùÝ

³-

ëïáõ

·áõÙ 

¶áñÍÝ.å

³ñ³åÙ-

Ç  

Ã»Ù³ÛÇÝ 

í»ñ³µ»ñ

áÕ  

·ñ³Ï³Ýá

õÃ-ÛáõÝ  և  

ï»Õ»Ï³

ïí³Ï³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ  

1.  

“ä»ï³Ï

³Ý 

Ï³é³í³

ñÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³

í»ïáõÃÛá

õÝÁ” 

³é³ñÏ³

Ներկայացն

ել  թեմայի 

նպատակը 

Պետական 

կառավարման 

արդյունավետ

ության 

առարկայի 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

µ³Ý³

íáñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 

ցանկից 

․

․

․  



Ý »õ 

ËÝ¹ÇñÝ»

ñÁ: 

կարեւորությո

ւնը 

2.  

ä»ï³Ï³

Ý 

Ï³é³í³

ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³

ñ·Ç 

½³ñ·³óÙ

³Ý 

÷áõÉ»ñÁ: 

ä»ï³Ï³

Ý 

Ï³é³í³

ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³

ñ·Ç 

Ó»õ³íáñÙ

³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³

Ý 

·áñÍáÝÝ»

ñÁ: 

Ներկայացն

ել թեմայում 

նշված 

հիմնական 

փուլերը 

հիմնական 

գործոնները 

ՊԿ 

համակարգի 

զարգացման 

փուլերը 

Համակարգի 

ձեւավորման 

հիմնական 

գործոնները 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

µ³Ý³

íáñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 

ցանկից 

3.  

ä»ï³Ï³

Ý 

Ï³é³í³

ñÙ³Ý 

Ù³Ï³ñ¹

³ÏÝ»ñÁ: 

îÝï»ëáõ

ÃÛ³Ý 

ïÇå»ñÝ 

áõ ¹ñ³ 

Ï³éáõóí

³ÍùÁ: 

Ներկայացն

ել թեմայում 

նշված 

կառավարմ

ան 

մակարդակ

ները 

Պետական 

կառավարման 

մակարդակնե

րի 

առանձնահա

տկություններ

ը, Աշխարհում 

առկա 

տնտեսություն

ների 

տեսակները 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

µ³Ý³

íáñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 

ցանկից 

4.  

îÝï»ëáõ

ÃÛ³Ý 

å»ï³Ï³

Ý 

ÙÇç³Ùïá

õÃÛ³Ý 

³ÝÑñ³Åß

ïáõÃÛáõÝ

Á: 

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

Ñ³Ï³Ù»Ý

³ßÝáñÑ³Û

ÇÝ 

ù³Õ³ù³

Ï³ÝáõÃÛ³

Ý 

³é³ÝÓÝ

³Ñ³ïÏáõ

ÃÛáõÝÝ»ñÁ

: 

Թեմայում 

ներկայցված 

պետության 

կարգավորմ

ան 

անհրաժշտո

ւթյունը 

Ներկայացն

ել 

հակամենաշ

նորհային 

քաղաքակա

նությունը 

Հակամենաշն

որհային 

քաղաքականո

ւթյան 

իրականացմա

ն մեթոդները 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

·ñ³í

áñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 

ցանկից 



5.  

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

ëáóÇ³É³

Ï³Ý 

ù³Õ³ù³

Ï³ÝáõÃÛ³

Ý 

Ï³ñ»õáñá

õÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ëáõ

ÃÛ³Ý 

½³ñ·³óÙ

³Ý 

áõÕÕáõÃÛ³

Ùµ: 

ä»ïáõÃÛ

³Ý ¹»ñÇ 

ÁÝ¹É³ÛÝáõ

ÙÁ: 

Ներկայացն

ել 

սոցիալակա

ն 

քաղաքակա

նության 

բաղադրիչն

երը 

Պետության 

դերը 

տնտեսությ

ան 

արդյունավե

ր 

կառավարմ

ան գործում 

Սոցիալական 

քաղաքականո

ւթյան 

ազդեցություն

ը 

տնտեսության 

կարգավորմա

ն գործում, 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

µ³Ý³

íáñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 

ցանկից 

6.  

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

ïÝï»ë³

Ï³Ý 

·áñÍ³éáõ

ÛÃÝ»ñÁ: 

ä»ï³Ï³

Ý 

Ñ³ïí³Í

Ç ã³÷»ñÇ 

·Ý³Ñ³ï

Ù³Ý 

óáõó³ÝÇß

Ý»ñÁ: 

Ներկայացն

ել 

տնտեսակա

ն 

քաղաքակա

նության 

բաղադրիչն

երը 

Տնտեսական 

քաղաքականո

ւթյան 

ազդեցություն

ը 

տնտեսության 

կարգավորմա

ն գործում 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

·ñ³í

áñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 

ցանկից 

7.  

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

µ³ÝÏ³ÛÇ

Ý 

ù³Õ³ù³

Ï³ÝáõÃÛáõ

ÝÁ: 

ä»ï³Ï³

Ý 

Ñ³ïí³Í

Ç 

·áñÍáõÝ»

áõÃÛ³Ý 

å³Ñ³Ýç

³ñÏÁ »õ 

³é³ç³ñ

ÏÁ: 

Ներկայացն

ել բանկային 

քաղաքակա

նությունը եւ 

պետության 

գործառույթ

ները 

դրամավար

կային 

քաղաքակա

նության 

գործում,  

ներկայացնե

լ պետական 

հատվածի 

պահանջար

կ եւ 

առաջարկ 

հասկացությ

ունները 

Պետական 

միջամտությու

նն ու 

բանկային 

ոլորտի 

կարգավորմա

ն հիմնական 

գործոնները 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

·ñ³í

áñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 

ցանկից 

8.  

ä»ïáõÃÛ

³Ý 

ïÝï»ë³

Ï³Ý 

ù³Õ³ù³

Ï³ÝáõÃÛáõ

Թեմայում 

ներկայացնե

լ պետական 

հատվածի 

պահանջար

կ եւ 

Տնտեսական 

հիմնական 

ցուցանիշները 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

µ³Ý³

íáñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 



ÝÁ: 

ä»ï³Ï³

Ý 

Ï³é³í³

ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³

ñ·Ç 

³½¹»óáõ

ÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ë³

Ï³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³

Ý 

óáõí³ÝÇß

Ý»ñÇ 

íñ³: 

առաջարկ 

հասկացությ

ունները 

ցանկից 

9.  

ØÇç³½·

³ÛÇÝ 

ïÝï»ë³

Ï³Ý 

Ñ³ñ³µ»ñ

áõÃÛáõÝÝ»

ñÁ: 

Թեմայում 

ներկայացվ

ում է 

միջ.տնտես

ական 

հարաբերու

թյունները 

Միջազգային 

տնտ. 

Հարաբերությո

ւնների 

հիմնական 

ուղղություներ

ը 

´³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ 

¼ñáõÛó, 

ùÝÝ³ñÏáõÙ, 

´³Ý³í»×, 

Ùß³ÏáõÙÝ»ñ 

ïíÛ³É Ã»Ù³ÛÇ 

ßáõñç 

µ³Ý³

íáñ 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականու

թյան 

ցանկից 

 

 12․ 3

․  

Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

քարտ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․
․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․
․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․  

․

․

․  

 12․ 4

․  

Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 
․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․  

․

․

․  

13.  22. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 
N 

Á/Ï 

²Ýí³ÝáõÙÁ î»ë³ÏÁ` ïåí³Í 

¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ 

ØáõïùÇ Ó¨Á 
ºñ³ßË³íáñí

³Í 

û·ï³·áñÍáõÙ 

1. àõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý 

ÝÛáõÃ 

Ü³Û»É 1.3.1.,  ¶ñ³¹³ñ³Ý,  

Ï³Ûù 

´áõÑ³Ï³Ý 

Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 

¹³ë³ËáëáõÃÛ

áõÝÝ»ñÇ 

Ã»Ù³Ý»ñ 

2. ¸³ë³ËáëáõÃÛ³Ý 

·³Õ³÷³ñÁ 

Ü. 2.4.1. 

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ  

(ó³Ýó³ÛÇÝ) 

Î³Ûù 
CD 

3. î»ë³ÝÛáõÃ»ñ î»ë³»ñÇ½ 

DVD 

Èë³ñ³Ý 

115 

 

 

23.  

․

․

․  

14.  24. Գնահատում 
¸³ëÁÝÃ³óÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ 1-ÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ÁÝÃ³óÇÏ ùÝÝáõÃÛáõÝáí: 

․

․

․  



²é³çÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ùÝÝáõÃÛáõÝ 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Á 

¹³ëÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨ 

í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

25.  

 14․ 1 Ուսանողների գիտելիքների ստուգում ․

․

․  

 14․2 Հարցաշար 
§ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ¦  

³é³ñÏ³ÛÇ ÁÝÃ³óÇÏ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ  

²é³çÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ëïáõ·áõÙ. 

 
1. <Պետական կառավարման արդյունավետությունը> 

առարկան եւ խնդիրները: 

2. Պետական կառավարման համակարգի զարգացման 

փուլերը: 

3. Պետական կառավարման համակարգի ձեւավորման 

հիմնական գործոնները:  

4. Պետական կառավարման մակարդակները: 

5. Տնտեսության տիպերն ու դրա կառուցվածքը: 

6. Տնտեսության պետական միջամտության 

անհրաժշտությունը: 

7. Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականության 

առանձնահատկությունները: 

ºñÏñáñ¹ ÁÝÃ³óÇÏ ëïáõ·áõÙ. 
1. Պետության սոցիալական քաղաքականության 

կարեւորությունը տնտեսության զարգացման ուղղությամբ: 

2. Պետության դերի ընդլայնումը: 

3. Պետության տնտեսական գործառույթները: 

4. Պետական հատվածի չափերի գնահատման ցուցանիշները: 

5. Պետության բանկային քաղաքականությունը: 

6. Պետական հատվածի գործունեության պահանջարկը եւ 

․

․

․  



առաջարկը: 

7. Պետության տնտեսական քաղաքականությունը: 

8. Պետական կառավարման համակարգի ազդեցությունը 

տնտեսական հիմնական ցուվանիշների վրա:  

9. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները 

 ²Ù÷á÷Çã ëïáõ·áõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É 2 Ó¨áí. ·ñ³íáñ 

ëïáõ·áõÙ ¨ µ³Ý³íáñ Ñ³ñóáõÙ: 

´³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ùë³Ý 

ÙÇ³íáñ³Ýáó ë³Ý¹Õ³Ïáí, Ñ³ñó³ïáÙë»ñáí: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

Ñ³ñó³ïáÙëÇ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý »ñ»ù³Ï³Ý Ñ³ñó: ä³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñó ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ 6-7 ÙÇ³íáñáí. áñÇó í»ñçÇÝÁ 

ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ:  

§ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ¦  

³é³ñÏ³ÛÇ ³Ù÷á÷Çã ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó³ß³ñ 

1. <Պետական կառավարման արդյունավետությունը> 

առարկան եւ խնդիրները: 

2. Պետական կառավարման համակարգի զարգացման 

փուլերը: 

3. Պետական կառավարման համակարգի ձեւավորման 

հիմնական գործոնները:  

4. Պետական կառավարման մակարդակները: 

5. Տնտեսության տիպերն ու դրա կառուցվածքը: 

6. Տնտեսության պետական միջամտության 

անհրաժշտությունը: 

7. Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականության 

առանձնահատկությունները: 

8. Պետության սոցիալական քաղաքականության 

կարեւորությունը տնտեսության զարգացման ուղղությամբ: 

9. Պետության դերի ընդլայնումը: 

10. Պետության տնտեսական գործառույթները: 

11. Պետական հատվածի չափերի գնահատման ցուցանիշները: 



12. Պետության բանկային քաղաքականությունը: 

13. Պետական հատվածի գործունեության պահանջարկը եւ 

առաջարկը: 

14. Պետության տնտեսական քաղաքականությունը: 

15. Պետական կառավարման համակարգի ազդեցությունը 

տնտեսական հիմնական       ցուվանիշների վրա:  

16. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները 

 

 14․ 3 Գնահատման չափանիշներ 

- ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ »ñ»ù Ñ³ñó»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ïñí³Í 

å³ï³ëË³ÝÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 

- å³ï³ëË³ÝÇ Ù»ç ÝÛáõÃÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ûáõñ³óÙ³Ý 

Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 

- ß³ñ³¹ñ³ÝùÇ ïñ³Ù³µ³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ 

Ûáõñ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 

- Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇó ¹áõñë ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ 

 

․

․

․  

15.  26. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ 

27.  

․

․

․  

N 

¹³ë

-Ë-

Ý 

Â»Ù³ 

²ÝóÏ³óÙ³

Ý 

ï»ë³ÏÁ ¨ 

Ó¨Á 

(ýñáÝï³É, 

µ³Ý³í»×

³ÛÇÝ,ÇÝï»

ñ³ÏïÇí ¨ 

³ÛÉÝ) 

Üå³ï³ÏÁ, 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 

¸³ë³ËáëáõÃÛ³Ý  ¨ 

·áñÍÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ 

áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ 

Ñ³ñó»ñ 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ` 

¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý

Á ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÇÝ 

å³ïñ³ëïí»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ 

¸³ë³Ëáëáõ

ÃÛ³Ý ¨ 

·áñÍÝ³Ï³Ý 

¹³ëÁÝÃ³óÇ  

Ã»Ù³ÛÇÝ 

í»ñ³µ»ñáÕ 

·ñ³Ï³ÝáõÃÛ

áõÝ  ¨ 

ï»Õ»Ï³ïí

³Ï³Ý 

ÝÛáõÃ»ñ 

1 

“ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ” 

³é³ñÏ³Ý »õ 

ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛáõÝ 

Ներկայացնել  թեմայի 

նպատակը 

Պետական 

կառավարման 

արդյունավետությա

ն առարկայի 

կարեւորությունը 

ՊԿ 

արդյունավետութ

յան խնդիրները 

ներկայացում 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

2. 

ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉ»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛáõÝ 

Ներկայացնել թեմայում 

նշված հիմնական փուլերը 

ՊԿ 

համակարգի 

զարգացման 

փուլերը 

Ներկայացնել 

հերթականությա

մբ բոլոր փուլերը 

 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

--//--------//-- 



3. 

ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

Ó»õ³íáñÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

·áñÍáÝÝ»ñÁ:  

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛáõÝ 

ներկայացնել թեմայում 

նշված հիմնական 

գործոնները 

Համակարգ

ի ձեւավորման 

հիմնական 

գործոնները 

Ներկայացնել 

ՊԿՀ հիմնական 

գործոնները 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

4. 

ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ: 
ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

  Ներկայացնել թեմայում 

նշված կառավարման 

մակարդակները 

Պետական 

կառավարման 

մակարդակների 

առանձնահատկութ

յունները 

Ներկայացնել  

պետ.կառավարմ

ան 

մակարդակների 

կապը 

 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

5. 

îÝï»ëáõÃÛ³Ý ïÇå»ñÝ 

áõ ¹ñ³ Ï³éáõóí³ÍùÁ: ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ծանոթանալ 

տնտեսությունների տիպերի 

բազմազանությանը 

Աշխարհում 

առկա 

տնտեսությունների 

տեսակները 

Ներկայացնել 

օրինակներով 

միքա տիպի 

տնտեսություննե

ր 

 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

6. 

îÝï»ëáõÃÛ³Ý 

å»ï³Ï³Ý 

ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý 

³ÝÑñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում ներկայցված 

պետության կարգավորման 

անհրաժշտությունը  

Պետության 

միջամտության 

ձեւերը 

Ներկայացնել եւ 

կարեւորել 

պետ.միջամտությ

ան 

անհրաժշտությու

նը 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

7. 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõ

ÝÝ»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել 

հակամենաշնորհային 

քաղաքականությունը 

Հակամենաշնորհայ

ին 

քաղաքականությա

ն իրականացման 

մեթոդները 

Ներկայացնել 

հակամենաշնորհ

ային 

քաղաքականությ

ան 

առանձնահատկո

ւթյունները 

 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

8. 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

ëáóÇ³É³Ï³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել սոցիալական 

քաղաքականության 

բաղադրիչները 

Սոցիալական 

քաղաքականությա

ն ազդեցությունը 

տնտեսության 

կարգավորման 

գործում 

Ներկայացնել 

սո.քաղաքականո

ւթյան հիմնական 

ուղղություններն 

ու ակնկալիքները 

 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

9. 

 

ä»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ 

ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ: ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Պետության դերը 

տնտեսության արդյունավեր 

կառավարման գործում 

Պետության դերի 

ընդլայման 

հիմնական 

ուղղությունները 

Ներկայացնել 

պետության դերի 

ընդլայնումը 

տնտեսության 

կարգավորման 

գործում 

 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

10. 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

ïÝï»ë³Ï³Ý 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում ներկայացվում է 

պետության հիմնական 

գործառույթները 

Տնտեսական 

հիմնական 

գործառույթները եւ 

դրանց 

Ներկայացնել եւ 

հիմնավորել 

հիմնական 

տնտեսական 

 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 



 

իրականացման 

եղանակները 

գործառույթները գրականությ

ան ցանկից 

11. 

ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ 

ã³÷»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 
ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում ներկայացվում է 

պետական հատվածը եւ դրա 

չափերի գնահատման 

ձեւերը 

Պետական հատված 

հասկացությունը, եւ 

ցուցանիշները, 

որոնք միջոցով 

իրականացվում է 

գնահատում 

Ներկայցնել 

պետական 

հատվացի 

չափերի 

գնահատման 

հիմնական 

մոտեցումները 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

12. 

ä»ïáõÃÛ³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել բանկային 

քաղաքականությունը եւ 

պետության գործառույթները 

դրամավարկային 

քաղաքականության գործում 

Պետական 

միջամտությունն ու 

բանկային ոլորտի 

կարգավորման 

հիմնական 

գործոնները 

Ներկայացնել 

պետության 

բանկային 

քաղաքականությ

ունն ու 

դրամավարկային 

քաղաքականությ

ունը 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

13 

ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

å³Ñ³Ýç³ñÏÁ »õ 

³é³ç³ñÏÁ: 

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում ներկայացնել 

պետական հատվածի 

պահանջարկ եւ առաջարկ 

հասկացությունները 

Պահանջարկի ու 

առաջարկի 

վերլուծություն եւ 

դրանց փոխադարց 

կապը 

Ներկայացնել 

պետական 

հատվածի 

գործունեության 

պահանջարկի եւ 

առաջարկի 

առանձնահատկո

ւթյունները 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

14 

ä»ïáõÃÛ³Ý 

ïÝï»ë³Ï³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել տնտեսական 

քաղաքականության 

բաղադրիչները 

Տնտեսական 

քաղաքականությա

ն ազդեցությունը 

տնտեսության 

կարգավորման 

գործում 

Ներկայացնել 

տնտեսական 

.քաղաքականությ

ան հիմնական 

ուղղություններն 

ու ակնկալիքները 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

15 

ä»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ë³Ï³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

óáõí³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:  

ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Ներկայացնել պետական 

կառավարման համակարգի 

ազդեցությունը տնտ. 

Ցուցանիշների վրա 

Տնտեսական 

հիմնական 

ցուցանիշները 

Ներկայացնել 

պետ.կառավարմ

ան 

ազդեցությունը 

հիմնական 

ցուցանիշների 

վրա 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 

16 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 

ïÝï»ë³Ï³Ý 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
ýñáÝï³É,  

¹³ë³Ëáëá

õÃÛ³Ý 

Թեմայում ներկայացվում է 

միջ.տնտեսական 

հարաբերությունները 

Միջազգային տնտ. 

Հարաբերություննե

րի հիմնական 

ուղղություները 

Ներկայացնել 

միջ.տնտ. 

հարաբերություն

ների դերն ու 

նշանակությունը 

 

Օգտվել 

ներկայացվ

ած 

գրականությ

ան ցանկից 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․  
«Պետական կառավարման արդյունավետություն» դասընթացը կարևորվում է 

տնտեսագիտության բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, 

ներառված է 041301.17.7  կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական» 

կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

 Դասընթացի նպատակն է  
 Պետական կառավարման արդյունավետության զարգացման օրինաչափություննների 

վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցում ուսանողներին: 

 Պետական կառավարման արդյունավետության չափանիշների հետազոտության 

շրջանակներում հմտությունների և կարողությունների ձևավորում ուսանողների մոտ: 

 Պետական կառավարման գործիքակազմերի համեմատության և վերլուծելու 

ունակությունների ձեռքբերում ուսանողների կողմից: 

 Պետական կառավարման արդյունքները վերլուծելու կարողությունների ձևավորում 

տարբեր իրավիճակներում: 

 

2.1. Դասընթացի  խնդիրներն են 
 Սովորեցնել Պետական կառավարման արդյունավետության տեսական հիմքերը: 

 Բացատրել  Պետական կառավարման օրինաչափությունները: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները գործնական 

իրավիճակային խնդիրներով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին կատարել Պետական կառավարման համակարգում 

հետազոտություններ  և կատարել եզրահանգումներ ըստ արդյունքների: 

 Սովորեցնել ուսանողներին վերլուծել Պետական կառավարման գորխառույթների 

առանձնահատկությունները: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 
«Պետական կառավարման արդյունավետության»   դասընթացին մասնակցելու կարևոր 

նախապայման է ուսանողների նախնական գիտելիքների, հմտությունների առկայությունը  

  կամ  

«Պետական կառավարման արդյունավետության»   դասընթացին մասնակցելու կարևոր 

նախապայման է ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը  000000000000 

«Հանրային կառավարում» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրում ուսուցանվող  

«Պետական կառավարում», «Հանրային կառավարում», «Կառավարում»  դասընթացներից: 

 

 

 

 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



 

 

 

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

կոմպետենցիաները․  
 

«Պետական կառավարման արդյունավետության»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում 

ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. իմանա Պետական կառավարման տեսական հիմունքները,  

2. իմանա Պետական կառավարման արդյունավետության ուսումնասիրման մեթոդական  

հիմքները 

3. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

4. տիրապետի  Պետական կառավարման գործիքակազմերի հետազոտության մեթոդներին, 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

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:  

 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների3․  
«Պետական կառավարման արդյունավետության»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  կառավարման մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում,ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և 

տնտեսագիտության բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու    նպատակով: 
                                                           
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  

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


 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
5 կրեդիտ/150 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 42  

Գործնական աշխատանք 18  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 90  

Ընդամենը 150  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ընթացիկ 

քննություն 

 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․   

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

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, 
                                                           
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



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: 

 Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների հիմնական 

տեսակներից է, որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել նյութը, 

պաշտպանել իր տեսակետները և եզրահանգումները: Սեմինարի ընթացքում 

ուսանողները քննարկում, պատասխանում են թեման, զեկույցները և ռեֆերատները, 

որոնք հանձնարարել է դասախոսը:  

Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հիմնական և 

լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: Գրականության ուսումնասիրությունից և 

համառոտագրումից հետո պետք է կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, 

ապա մտածել ելույթի բովանդակությանհարցադրումների և պատասխանների մասին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիանֈ  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, հետազոտությունը, 

գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) համապատասխան եզրա-

կացություն 

 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): 

 Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական 

համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական գործունեության կառավարման գործ-

ընթացների նմանակեղծային մոդելավորում` առաջացող հիմնախնդիրների ուսում-

նասիրման և լուծման նպատակով: 

 Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և լրագրության ժանրի որևէ 

խնդրի ազատ վերլուծություն: 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի 

համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

 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: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ 

զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ 

ինչպիսին կարգապահությունն է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների 

գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

 

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,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․ ․ ․ ․   
 

 

 

                                                           
6 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
7 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 

 



 

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

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.        

2.        

․ ․ ․        

ԸՆԴԱՄԵՆԸ      

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.   

2.   

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1.   

2.   

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

1.   

2.   

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1.     

2.     

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1.      

2.      

 

12.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն11 

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



1.      

2.      

 

 

12.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը12 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն13 

1.       

2.       

3.       

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում14 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ)  

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

                                                           
12 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
13 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
14 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 կարգի15ֈ 

 

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 միավորֈ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում. 

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ:  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

                                                           
15«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: 

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:16 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 

1. Պետական կառավարման արդյունավետությունը> առարկան եւ խնդիրները: 

2. Պետական կառավարման համակարգի զարգացման փուլերը: 

3. Պետական կառավարման համակարգի ձեւավորման հիմնական գործոնները:  

4. Պետական կառավարման մակարդակները: 

5. Տնտեսության տիպերն ու դրա կառուցվածքը: 

6. Տնտեսության պետական միջամտության անհրաժշտությունը: 

7. Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականության 

առանձնահատկությունները: 

8. Պետության սոցիալական քաղաքականության կարեւորությունը տնտեսության 

զարգացման ուղղությամբ: 

9. Պետության դերի ընդլայնումը: 

10. Պետության տնտեսական գործառույթները: 

11. Պետական հատվածի չափերի գնահատման ցուցանիշները: 

12. Պետության բանկային քաղաքականությունը: 

13. Պետական հատվածի գործունեության պահանջարկը եւ առաջարկը: 

14. Պետության տնտեսական քաղաքականությունը: 

15. Պետական կառավարման համակարգի ազդեցությունը տնտեսական 

հիմնական ցուվանիշների վրա:  

16. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները 

 

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

 

 Ընդգրկված թեմաները. 

 Â»Ù³ 1. “ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ” ³é³ñÏ³Ý »õ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

 Â»Ù³ 2. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉ»ñÁ: 

 Â»Ù³ 3. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó»õ³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

·áñÍáÝÝ»ñÁ: 

 Â»Ù³ 4. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ: 

 Â»Ù³ 5. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ïÇå»ñÝ áõ ¹ñ³ Ï³éáõóí³ÍùÁ: 

 Â»Ù³ 6. îÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ: 

 Â»Ù³ 7. ä»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  

 ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 Â»Ù³ 8. ä»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

                                                           
16 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևիֈ  



 

 Ընդգրկված հարցեր 

1. «Պետական կառավարման արդյունավետությունը» առարկան եւ խնդիրները: 

2. Պետական կառավարման համակարգի զարգացման փուլերը: 

3. Պետական կառավարման համակարգի ձեւավորման հիմնական գործոնները:  

4. Պետական կառավարման մակարդակները: 

5. Տնտեսության տիպերն ու դրա կառուցվածքը: 

6. Տնտեսության պետական միջամտության անհրաժշտությունը: 

7. Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականության 

առանձնահատկությունները: 

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

 Ընդգրկվող թեմաները. 

 Â»Ù³ 9. ä»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ: 

 Â»Ù³ 10. ä»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ: 

 Â»Ù³ 11. ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ã³÷»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 

 Â»Ù³ 12. ä»ïáõÃÛ³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

 Â»Ù³ 13. ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÁ »õ ³é³ç³ñÏÁ: 

 Â»Ù³ 14. ä»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

 Â»Ù³ 15. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ë³Ï³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõí³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: 

 Â»Ù³ 16. ØÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Պետության սոցիալական քաղաքականության կարեւորությունը տնտեսության 

զարգացման ուղղությամբ: 

2. Պետության դերի ընդլայնումը: 

3. Պետության տնտեսական գործառույթները: 

4. Պետական հատվածի չափերի գնահատման ցուցանիշները: 

5. Պետության բանկային քաղաքականությունը: 

6. Պետական հատվածի գործունեության պահանջարկը եւ առաջարկը: 

7. Պետության տնտեսական քաղաքականությունը: 

8. Պետական կառավարման համակարգի ազդեցությունը տնտեսական 

հիմնական ցուվանիշների վրա:  

9. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները 

 

 

²Ù÷á÷Çã ëïáõ·áõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É 2 Ó¨áí. ·ñ³íáñ ëïáõ·áõÙ ¨ µ³Ý³íáñ 

Ñ³ñóáõÙ: 

´³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ùë³Ý ÙÇ³íáñ³Ýáó ë³Ý¹Õ³Ïáí, 

Ñ³ñó³ïáÙë»ñáí: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñó³ïáÙëÇ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý »ñ»ù³Ï³Ý Ñ³ñó: 

ä³Ñå³ÝíáõÙ ¿ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñó ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ 6-7 ÙÇ³íáñáí. áñÇó í»ñçÇÝÁ 

ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ:  

 

 



14.4. Գնահատման չափանիշները17. 
 Տեսական գիտելիքները 20 

 Գործնական աշխատանքները20: 

 Սեմինար պարապմունքները20: 

 Լաբորատոր աշխատանքները: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը120: 

 

 

 

 

                                                           
17 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    041301.00.7 Կառավարում                                                                                                              

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

        Կրթական ծրագիր՝                  0 41301.17.7 Հանրային կառավարում  

                                                                                                                                                  / դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

        Որակավորման աստիճան`  կառավարման մագիստրոս  
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 

 

 



 
Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ԷԻԿ/մ-002 Պետական կառավարման արդյունավետություն 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 60 Դասախոսություն 42 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 90 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

Առարկան ուսումնասիրում է պետական կառավարման 

միջամտությունն ու կարգավորումը տնտեսության այս կամ այն 

ճյուղի նկատմամբ: Ներկայացվում է պետության տնտեսական 

քաղաքականությունը եւ տնտեսական այն գործոնները, որոնց 

միջոցով համակարգը իրականացնում է այդ գործընթացը 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Գիտելիք և իմացություն 

 Դրսևորում է կառավարման հարակից ոլորտների 

ժամանակակից տեսությունների, հասկացությունների, առաջավոր 

սկզբունքների ու մեթոդների խորքային իմացությունֈ 

 Ցուցաբերում է խոր մասնագիտացված գիտելիք, այդ թվում՝ 

կառավարման ոլորտի վերջին ձեռքբերումների վերաբերյալ, որոնք 

կիրառելի են դասավանդման, ուսումնառության, հետազոտության, 

ինչպես նաև գործնական կառավարչական աշխատանքի ընթացքումֈ 

 Դրսևորում է գիտական հետազոտությունների, ինչպես նաև 

դասավանդման մեթոդների և դրանց առնչվող տեսությունների և 

ժամանակակից մոտեցումների գիտելիք և իմացություն 

Հմտություններ 



Գիտելիքի և իմացության կիրառում 

 Կարող է մշակել մասնագիտական կառավարչական 

գործունեության առաջանցիկ միջոցներ և նոր գործիքակազմ, որոնք 

համապատասխանում են առկա իրավիճակին և խնդիրներին: 

 Կարող է մշակել նոր ապրանքներ կամ ծառայություններ, 

ինչպես նաև գեներացնել արժեք ստեղծող գաղափարներ:  

 Կարող է վերլուծել գիտական հաշվարկների արդյունքները և 

հիմնավորել ստացված եզրահանգումները՝ կառավարման ոլորտում 

սահմանված գիտահետազոտական խնդրին համապատասխան: 

 Կարող է մշակել կորպորատիվ, գործառական կամ ոլորտային 

ռազմավարություններ: 

 Կարող է կիրառել կառավարչական նորագույն 

կառուցակարգեր, դրանք հարմարեցնել ձևավորված իրավիճակին 

կամ մշակել նորերը՝ ուղղված կառավարման համակարգի 

արդյունավետության բարձրացմանը: 

 

 Հաղորդակցման, ՏՀՏ և տվյալների հետ աշխատելու 

կարողություններ 

 Կարող է վերլուծել և գնահատել կոնկրետ իրավիճակում 

կառավարչական գործունեության համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվության ամբողջականությունը և միջոցներ կիրառել այն 

ապահովելու ուղղությամբ: 

 Կարող է վերհանել կառավարման ոլորտում 

գիտահետազոտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ 

տվյալները և հավաքագրել դրանք՝ արդյունավետորեն համադրելով 

առաջնային և երկրորդային աղբյուրները: 

 Կարող է ընտրել և համապատասխանեցնել ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անհրաժեշտ գործիքակազմը 

նախապես սահմանված կառավարչական և գիտահետազոտական 

խնդիրներին: 

 

Ընդհանրական, իմացական կարողություններ, (ներառյալ 

դատողություններ անելը) 

 Ունակ է գնահատելու ու կատարելագործելու գիտական 

հետազոտության առկա մեթոդները՝ հետազոտական կոնկրետ 

խնդիրներ լուծելու նպատակով: 

 Ունակ է զբաղվելու մասնագիտական, ինչպես նաև 

գիտահետազոտական գործունեությամբ միջազգային միջավայրում: 

 Կարող է ներկայացնել 

կատարված հետազոտության արդյունքները հաշվետվության, 

հոդվածի կամ զեկույցի ձևով: 

 

Նեղ մասնագիտական գիտելիքների բնութագիր 

 Ինքնուրույնություն և պատասխանատվություն (ներառյալ սովորելու 

կարողությունները) 

 Կարող է ընդունել կառավարչական որոշումներ՝ ստանձնելով 

և կրելով դրանց արդյունքների նկատմամբ 

պատասխանատվությունը: 

 Ունակ է զբաղվելու մասնագիտական կառավարչական 

գործունեությամբ՝ առաջնորդվելով սոցիալական 



պատասխանատվության սկզբունքներով: 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Â»Ù³ 1. “ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ” 

³é³ñÏ³Ý »õ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

Առարկան ուսումնասիրում է պետական կառավարման 

միջամտությունն ու կարգավորումը տնտեսության այս կամ այն 

ճյուղի նկատմամբ: Ներկայացվում է պետության տնտեսական 

քաղաքականությունը եւ տնտեսական այն գործոնները, որոնց 

միջոցով համակարգը իրականացնում է այդ գործընթացը: 

Â»Ù³ 2. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý 

÷áõÉ»ñÁ: 

Պետական կառավարումը տարբեր ժամանակաշրջաններում անցել է 

զարգացման տարբեր փուլեր, եւ այս համակարգը ունի  աննդհատ 

զարգանալու եւ կատարելագործվելում անհրաժշտություն: 

Â»Ù³ 3. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó»õ³íáñÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ: 

Պետական համակարգը,  որպես  հասարակական կազմավորման 

ձեւ սկզբնավորվել է հասարակության հետ միասին եւ գոյության  

ունեն պետական համակարգի ձեւավորման տարբեր 

տեսություններ, որոնք ներկայացվում են այս բաժնում: 

Â»Ù³ 4. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ: 

Պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով, կառավարումն իրականացվում է տարբեր 

մակարդակներում , ներառյան տարածքային եւ տեղական 

ինքնակառավարման մակարդակները: Թեմայի շրջանակներում 

ներկայացվում են նշված մակարդակներում պետական 

կառավարման արդյունավետության բարձրացման մասով 

իրականացվող քաղաքականությունը: 

Â»Ù³ 5. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ïÇå»ñÝ áõ ¹ñ³ Ï³éáõóí³ÍùÁ: 

Արդի աշխարհոըմ շուկայական տնտեսությունը երկրների գերակշիռ 

մասի տնտեսության թեւ հենքային, բայց ոչ միակ հատվածն է, եւ այս 

թեմային շրջանակներում ներկայացվում է տնտեսության տիպերն ու 

նրանց կառուցվածքը եւ դրա կառավարման արդյունավետությունը: 

Â»Ù³ 6. îÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý 

³ÝÑñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ: 

Տնտեսագիտական գրականության մեջ նշվում է տնտեսության 

պետական միջամտության անհրաժշտության տարաբնույթ 

պատճառներ: Սույն թեմայի շրջանակներում հիմնավորվում է 

պետական միջամտության անհրաժշտությունը: 

Â»Ù³ 7. ä»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Տնտեսության կարգավորման գործում պետական միջամտության 

քաղաքականության կարեւորագույն տեղ է զբաղեցնում 

հակամենաշնորհային քաղաքականությունը, ինչի իրականացման 

արդյունքում հիմնավորվում է պետական կառավարման 

արդյունավետության  բարձրացումը: 

Â»Ù³ 8. ä»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

Պետական կառավարման համակարգում կարեւորագույն 

ուղղություններից է սոցիալական քաղաքականությունը, որն 

ընդգրկում է զգալի մեծ չափերի հասնող հատվացներ եւ 

շուկայական տնտեսությանից եւ ուղղված է հասարակաության լայն 



շերտերի պահանջմունքների բավարարմանը:  

Â»Ù³ 9. ä»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ: 

Հասարակության կյանքի ընդհանուր կազմակերպման ու 

կառավարման հիմնական ձեւը եղել եւ մնում է պետությունը: 

Արտաքին վտանգներից երկրի եւ նրա բնակչության 

պաշտպանությունը, երկրի ներսում կայուն տնտեսական 

զարգացմանն  ապահովումը եւ մի շարք այլ տնտեսական 

ցուցանիշների կայուն աճի ապահովման հետ կապված  թեմայում 

ներկայացվում է պետության դերի ընդլայման անհրաժշտությունը: 

Â»Ù³ 10. ä»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ: 

Զարգացած երկրների փորձը հաստատում է, որ ժամանակակից 

պետությանը ներհատուկ են մեծաթիվ եւ բազմապիսի 

գործառույթներ, որոնք կատարվում են տնտեսական կյանքի բոլոր 

հիմնական բնագավառներում: Թեմայում ներկայացված են այդ 

հիմնական գործառույթներն ու դրանց կիրառման եղանակները: 

Â»Ù³ 11. ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ã³÷»ñÇ  ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 

Տնտեսության պետական հատվածի չափերն ամենից առաջ կախված 

են տնտեսական համակարգի տիպից: Պետությունը 

մենաշնորհացնում է եւ`ձեռնարկատիրությունը, եւ` 

տնտեսավարումը, եւ` կառավարումը եւ կարգավորումն այստեղ 

դրսեւորվում է կենտրոնացված տնտեսության պետական 

ինքնակարգավորման ձեւ: 

Â»Ù³ 12. ä»ïáõÃÛ³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Բանկային քաղաքականությունն հանդիսանում է պետական 

կառավարման արդյունավետության կարեւորագույն 

ուղղություններից մեկը: Բանակային համակարգի ճիշտ եւ դինամիկ 

զարգացման ապահովման շնորհիվ պետությունը տնտեսության 

կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն է հասնում: 

Թեմայում ներկայացվում է այն բոլոր գործառույթները բանկային 

համակարգի կատարելագործման ուղղված, որոնք պետությունը 

կիրառում է: 

Â»Ù³ 13. ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÁ »õ 

³é³ç³ñÏÁ: 

 ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ÏáÕÙÇó áñ¨¿ μ³ñÇùÇ ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

¹»åùáõÙ áñáßíáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ, ³ÛëÇÝùÝ` ³é¨ïñ³ÛÇÝ 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹åÇëÇ ³é³ç³ñÏÝ ³å³Ñáí»Éáõ 

³ÝÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ ÙÇ³ÛÝ ¹³ μ³í³ñ³ñ 

ã¿ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³Û¹ ³é³ç³ñÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

 ²ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ³ÛÝ ß³Ñ³í»ï ÉÇÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ 

(³å³ÑáíÇ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷ ³í»ÉÇ 

Ù»Í ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 

ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñáë-ùÇ ³í»É³óáõÙÁ, 

í»ñÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ): ä³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ý³¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

é»ëáõñëÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý áõÕÕíáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ 

Ý³ËÁÝïñ³Í ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ: 

Â»Ù³ 14. ä»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Տնտեսական քաղաքականության համակարգում առանցքային է 

նպատակների տեղն ու դերը. տնտեսական քաղաքականությունը 

միջոց է երկրի տնտեսության նորմալ զարգացման եւ նրա 

ազգաբնակչության բարեկեցության բարձրացման համար, եւ 



պետությունն մշակում եւ իրականացնում է երկրի տնտեսական 

քաղաքականությունը: 

Â»Ù³ 15. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 

ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõí³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: 

Բոլոր այն հիմնական ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են 

տնտեսական իրավիճակը, ձեւավորվում են պետության 

տնտեսական քաղաքականության արդյունքում: Թեմայում 

ներկայացվում են այդ  հիմնական ցուցանիշները, ինչպես նաեւ 

պետական կառավարման համակարգի ազդեցությունը դրանց 

նկատմամբ: 

Â»Ù³ 16. ØÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Ցանկացած երկրի տնտեսության կայուն եւ արդյունավետ 

զարգացման համար կարեւոր պայմանն է միջազգային տնտեսական 

հարաբերությունների ձեւավորումը: Թեմայում ներկայացվում է 

միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանն 

պետության դերի մասին: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է «ՎՊՀ ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ»-ին 

համապաասխան: 

https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1 

%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6% 

20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf 
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