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II կուրս 
 

N Դասընթացի անվանում Ստուգման ձևը
1. Ռազմավարական կառավարում քնն. 
2. Կորպորատիվ կառավարում քնն. 
3. Կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդներ և մոդելներ քնն. 
4. Ռիսկերի կառավարում քնն. 
5. Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծություն քնն. 
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1005/Mհ01. Ռազմավարական կառավարում (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն 

4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Կազմեց` տ.գ.թ., դոցենտ  Է. Նասիլյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռազմավարական կառավարման ժամանակակից 

մոտեցումներին և գործիքներին, ինչպես նաև անհատական աշխատանքների և ինտերակտիվ քննարկումների 
միջոցով հնարավորություն ընձեռել` հասկանալու և գնահատելու ճյուղի և կազմակերպության 
ռազմավարությունը։ 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. յուրացրած կլինի ռազմավարական կառավարման բնագավառում ժամանակակից մոտեցումները և 

կկարողանա դրանք կիրարկել որոշակի իրավիճակներում ռազմավարական լուծումներ տալու համար, 
2. կկարողանա իրականացնել ճյուղի մրցակցային վերլուծություն, ընկերության ռազմավարության և 

մրցակցային առավելությունների գնահատում: 
 

Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Ռազմավարական կառավարման գործընթացը: 
Թեմա 2. Երեք հիմնական խնդիրները: 
Թեմա 3. Ճյուղային և մրցակցային վերլուծություն, 
Թեմա 4. Ընկերության ռեսուրսների և մրցակցային կարողությունների գնահատում: 
Թեմա 5. Ռազմավարությունների տեսակներ և մրցակցային առավելություն: 
Թեմա 6. Ռազմավարություններ գլոբալացող շուկաներում: 
Թեմա 7. Ինտերնետի դարաշրջանի բիզնես մոդելներ: 
Թեմա 8. Դիվերս իֆիկացված ընկերություններ: 
Թեմա 9. Պորտ ֆելային վերլուծություններ: 
Թեմա 10. Ռազմավարության իրականացում (բյուջեներ, լավագույն փորձ, պարգևատրումներ): 
Թեմա 11. Ռազմավարության իրականացում (մշակույթ և առաջնորդություն): 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ 

մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն 
արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 
3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Սուվարյան Ա. Մ., Մենեջմենթ, Ե., «Տնտեսագետ», 2002: 
2. Գ. Խաչատրյան, Ձեռնարկության էկոնոմիկա և կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Հեղինակային 

հրատարակություն, «Վան Արյան», 2009: 
3. Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Д.Лэмпел, Школы стратегий, Питер. 2000. 
4. Ламбен Ж. Ж., Чумпитерс П., Шулинг. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд., СПб, Питер, 2008. 
5. Винокуров В. А. Организациа стратегического управления на предприятии. М., “Дело”, 1996. 
6. Топмпсон А., Стринленд А. Стратегический менеджмент. М., Банки и биржи. “ЮНИТИ”, 1998. 
7. Ансофф И., Стратегическое управление. М., “Экономика”, 1989. 
8. Маркова В. Д., Кузнецова В. Д. Стратегический менеджмент. М., Банки и биржи. “ЮНИТИ”, 1999. 
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1005/Mհ04. Կորպորատիվ կառավարում (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն 

4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Կազմեց` տ.գ.թ., դոցենտ  Ի. Նասիլյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է քննարկել և պարզաբանել կորպորատիվ կառավարման, դրանց գործիքների և 

ենթակառույցների, պետական կարգավորման և ինքնակարգավորման խնդիրները, ինպես նաև ծանոթացնել 
բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծմանը, գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող օրենքով և 
գործարար շրջանառության սովորույթներով սահմանված հիմնադրույթներին, մոտեցումներին և հատուկ 
կարևորություն ունեցող լուծումներին: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կտիրապետի կորպորատիվ կառավարման հիմունքներին, 
2. ծանոթ կլինի կորպորատիվ կառավարման գոյություն ունեցող մոդելներին, 
3. կտիրապետի կորպորատիվ կառավարման գործիքներին և տեխնիկային, 
4. կիմանա կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները: 

 
Բովանդակությունը 

 
Թեմա 1. Կորպորատիվ կառավարման հիմունքները: 
Թեմա 2. Կորպորատիվ կառավարման համակարգի ծագումը: 
Թեմա 3. Կորպորացիաների տեսակները, հրապարակային ընկերությունները: 
Թեմա 4. Կորպորատիվ ֆինանսներ, կորպորացիաների ֆինանսավորման աղբյուրները: 
Թեմա 5. Կորպորատիվ արժեթղթեր: 
Թեմա 6. Կորպորատիվ կառավարման համակարգի տարրերը: 
Թեմա 7. Վերակազմակերպումները և կորպորատիվ կլանումների շուկան: 
Թեմա 8. Ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտը: 
Թեմա 9. Անգլո-Սաքսոնյան կորպորատիվ կառավարման համակարգը: 
Թեմա 10. Կոնտինենտալ կորպորատիվ կառավարման համակարգը: 
Թեմա 11. Կորպորատիվ կառավարումը Հայաստանում: 
Թեմա 12. ՏՀԶԿ-ի (OECD) կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ 

մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն 
արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 
3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. ՄՖԿ-ի կողմից 2000 թ. հրապարակված «Կորպորատիվ կառավարման ձեռնարկը»: 
2. Մարկոսյան Ա., Հախվերդյան Դ., Կորպորատիվ կառավարում. ակնկալիքներ և իրականություն, Եր., «Տիգրան Մեծ», 

2003: 
3. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: 
4. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք. Գլուխ 5: 
5. □Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին□ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: 
6. Սուվարյան Յու., Ռազմավարական կառավարում, մեթոդաբանությունը և արդի հիմնահարցերը, Եր., «Տնտեսագետ», 

1996: 
7. Սուվարյան Յու., Սենեջմենթ, Եր., «Տնտեսագետ», 2002: 
8. Виханский О. С, Наумов А. И. Менеджмент. М., 1994. 
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1992. 
10. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992. 
11. Смирнова В. Г. Организации как объект управления. РЭЖ. N10, 1996. 
12. Уткин Э. А. Экономика, рынок, предпринимательство. М.,1996. 
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1005/Mհ05. Կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդներ և մոդելներ (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 

4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Կազմեց` տ.գ.թ. Ա. Ասրյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ապագա մագիստրոսներին ծանոթացնել արտադրական ձեռնարկություններում 

մենեջերների հիմնական գործունեության հետ: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կկարողանա լուծել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ` օգտագործելով ժամանակակից 

մոդելավորման և օպտիմալացման մեթոդներ, 
2. կունենա արտադրության նախագծման և կազմակերպման ժամանակ օպերատիվ և արտադրական 

պլանավորման մեթոդները կիրառելու հմտություններ: 
 

Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Արտադրական մենեջմենթի և կառավարչական որոշումների էությունը, նպատակները և 
խնդիրները: 

Թեմա 2. Արտադրական կառավարման և կառավարչական որոշումների ընդունման սկզբունքները: 
Թեմա 3. Կազմակերպչական հարաբերությունները արտադրական մենեջմենթում: 
Թեմա 4. Կառավարման և կառավարչական որոշումների ընդունման հիմնական մեթոդները: 
Թեմա 5. Կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացը և ռիսկը: 
Թեմա 6. Ինֆորմացիայի դերը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում: 
Թեմա 7. Պլանավորումը որպես մենեջմենթի ֆունկցիա: 
Թեմա 8. Կառավարչական որոշումների կատարման կազմակերպումը: 
Թեմա 9. Վերահսկումը, հաշվառումը և վերլուծությունը կառավարման գործընթացում: 
Թեմա 10. Ղեկավար անձանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները: 
Թեմա 11. Մարքեթինգի դերը արտադրական կառավարման մեջ: 
Թեմա 12. Կառավարչական որոշումները ֆիրմայի ռազմավարական դիրքի ընտրության գործընթացում: 
Թեմա 13. Ռազմավարության իրացման կառավարումը: 
Թեմա 14. Արտադրական գործընթացի կառավարումը: 
Թեմա 15. Ժամանակակից կառավարման համակարգերի հետազոտումը: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ 

մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն 
արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 
3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, Ե., «Տնտեսագետ», 2002: 
2. Мескон М., Альберт М.,  Основы менеджмента. М., “Дело”, 1992. 
3. Эддоус М., Стенсфилд Р., Методы принятия решений. М., “Юнити”, 1997. 
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1005/Mհ07. Ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն 

4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Կազմեց` տ.գ.թ Տ. Բադոյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ու նրանց մոտ ամբողջական գիտելիքներ 

ձևավորել արտադրական կազմակերպությունում տեղի ունեցող ռիսկային և անորոշ երևույթների վերաբերյալ: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ կազմակերպությունում ռիսկերի կառավարման մեթոդների 

վերաբերյալ, 
2. կտիրապետի ռիսկերի նկարագրության կառուցվածքային մեթոդների վերլուծության և ռիսկերի 

կառավարման ընդհանուր համակարգի ձևավորման հետ կապված գործընթացների իրականացման 
հմտություններին, 

3. կկարողանա ձևավորել անհրաժեշտ պայմաններ և իրականացնել անհրաժեշտ գործընթացներ ռիսկերի 
կառավարման ճիշտ մեթոդների ընտրության և ձևավորման, ռիսկերի կառավարման համակարգի և ծրագրի 
ստեղծման համար: 

 
Բովանդակությունը 

 
Թեմա 1. Ռիսկի հասկացությունը և կառուցվածքային բնութագրերը: 
Թեմա 2. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի տեսական հիմքերը: 
Թեմա 3. Ռիսկերի դասակարգումը: 
Թեմա 4. Ռիսկի կառավարման համակարգը: 
Թեմա 5. Ռիսկերի նույնականացումը և վերլուծությունը: 
Թեմա 6. Ինովացիոն նախագծերի ռիսկերը և դրանց առանձնահատկությունները: 
Թեմա 7. Ռիսկերի կառավարման մեթոդները: 
Թեմա 8. Ռիսկերի կառավարման ծրագիրը: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ 

մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն 
արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 
3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Բագրատ Ասատրյան, Բանկային գործ, Ե., 2004: 
2. Ա. Բագրատյան, Ա. Բալաբանյան, Բանկային գործ, Ե., 2003: 
3. Նունե և Նաիրա Հայրապետյաններ, Բանկային մարքետինգ Ե., 2003: 
4. Յու. Մ. Սուվարյան, Մենեջմենթ, Ե., 2002: 
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1005/Mհ18. Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծություն (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 

4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Կազմեց` տ.գ.թ., դոցենտ  Է. Նասիլյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արագ փոփոխվող միջավայրում գործող 

կազմակերպությունների հաշվեկշռի օպտիմալացման, ռեսուրսների ներգրավման և նրանց տեղաբաշխման, 
ներկազմակերպական գործունեության օպտիմալացման գծով որոշումների կայացման, ինչպես նաև գծային և 
ֆունկցիոնալ ղեկավարների ընթացիկ հարցումներին համապատասխան տեղեկատվության ապահովման 
գործընթացներին, տալով կազմակերպական համակարգն արդյունավետ կառավարելու համար անհրաժեշտ 
տեսական և գործնական գիտելիքներ: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը` 
1. կտիրապետի կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության տեսական և 

գործնական հիմունքներին և հիմնական մոտեցումներին, 
2. կկարողանա կառավարել կազմակերպության ընթացիկ դրամական հաշվարկները և հոսքերը, ինչպես 

նաև եկամուտները, ծախսերը, շահույթը և շահութաբերությունը, 
3. կկարողանա ընդունել կազմակերպություններում ֆինանսական որոշումներ ակտիվների և միջոցների 

աղբյուրների նկատմամբ: 
 

Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Ֆինանսական վերլուծության էությունը և տեսակները: 
Թեմա 2. Անալիտիկ գործակիցների համակարգը: 
Թեմա 3. Պլանավորումը կազմակերպության ֆինանսական համակարգում: 
Թեմա 4. Կազմակերպությունում դրամական շրջապտույտը և հաշվարկների համակարգը: 
Թեմա 5. Կազմակերպության եկամուտները, ծախսերը և շահույթը: 
Թեմա 6. Ռիսկը և լևերիջը, նրանց փոխկապը: 
Թեմա 7. Կազմակերպության ներդրումային գործունեության վերլուծությունը և կառավարումը: 
Թեմա 8. Ներդրումների հիմնավորման մեթոդները: 
Թեմա 9. Կազմակերպության շրջանառու միջոցների վերլուծությունը և կառավարումը: 
Թեմա 10. Կազմակերպության ֆինանսական գործունեության աղբյուրների վերլուծությունը և 

կառավարումը:  
Թեմա 11. Ֆինանսական աղբյուրների արժեքը և կառուցվածքը: 
Թեմա 12. Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ 

մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն 
արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 
3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Нонова А. Ф., Селезнева Н. Н., Финансовый анализ. Управление финансами., Уч. пособие, М., “ЮНИТА-ДАНА”, 2010. 
2. Кузнецов Б. Т., Математические методы финансого анализа. Уч. пособие. М., “ЮНИТА-ДАНА”, 2012. 
3. Петрова Л. В., Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности. МГОУ, 2009. 

 


