ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՒ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տարիքային)
ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԱրՊՀ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԺԹ-00.05

1. Հոգեբանության մեթոդաբանությունը, հոգեբանական հետազոտության առարկան և
մեթոդները:
2. Հոգեբանության զարգացումը մինչգիտական շրջանում (Պլատոն, Արիստոտել, Ռ. Դեկարտ, Ջ.
Լոկ):
3. Հոգեբանական գիտության զարգացման փուլերը: Գիտական իմացություն. պարադիգմա,
գաղափարներ, նոր գիտելիքներ:
4. Հոգեկանի կառուցվածքն ու գործառույթները: Հոգեկանը և իրականության արտացոլումը:
5. Հոգեկանի ուսումնասիրության գիտական մոտեցումները:
6. Հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները (դետերմինիզմի, սուբյեկտության,
գիտակցության և գործունեության միասնականության, ակտիվության, փոխազդեցության,
զարգացման):
7. Հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման մեթոդաբանական հարցեր:
Օբյեկտիվության չափանիշը հոգեբանական հետազոտություններում:
8. Տեսական վերլուծությունը, գիտափորձը, զրույցը, դիտումը, թեստավորումը և վիճակագրական
վերլուծությունը որպես հետազոտական մեթոդներ:
9. Գիտափորձ. տեսակները:
10. Հոգեբանական ախտորոշում:
11. Հոգեկանի պատմական զարգացումը:
12. Հոգեկանի արտացոլման մակարդակները: Գիտակցության ծագումը և զարգացումը:
13. Գիտակցականի և անգիտակցականի դրսևորումները գործունեության կարգավորման մեջ:
14. Զգայությունների բնութագիրը, էությունը և դերը մարդու կյանքում:
15. Զգայությունների ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, ռեֆլեկտորային օղակ, հետադարձ կապ,
ռեցեպտոր-էֆեկտոր:

16. Զգայությունների փոխներգործությունը և զարգացումը, սենսիբիլիզացիա, սինեսթեզիա,
զգայությունների զարգացման հնարքները:
17. Ընկալման առանձնահատկությունները և ֆիզիոլոգիական հիմքերը:
18. Ընկալում. ապերցեպցիա և դիրքորոշում:
19. Միջանձնային ընկալման ընդհանուր հոգեբանական ասպեկտները, անձնային գծերի
ռեզոնանսը, պրոյեկցիա, ինտրոյեկցիա, ատրիբուցիա:
20.Հիշողությունը որպես իմացական գործընթաց:
21. Հիշողության հիմնական մոտեցումներն ու տեսությունները:
22.Հիշողության գործընթացները՝ մտապահում, պահպանում, վերարտադրում, մոռացում:
23.Հիշողության դասակարգումը, տեսակները, ձևերը: Հիշողության տեսակները՝ ըստ
մտապահվող տեղեկության բնույթի և նրա վերարտադրության ձևի:
24.Հիշողության տարիքային առանձնահատկությունները, զարգացումը: Մնեմոտեխնիկաներ:
25.Հիշողությունը և մտածողությունը, հիշողությունը և խոսքը: Հիշողությունը և
մտապատկերները:
26.Հիշողության ուսումնասիրման կիրառական ասպեկտները: Հիշողության զարգացման
պայմաններն ուսումնական գործունեության ժամանակ:
27.Մտապատկերների առանձնահատկությունները, դասակարգումը:
28.Զուգորդությունները, տեսակները:
29.Ուշադրություն. ուշադրության տեսակները:
30. Ուշադրության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները:
31. Ի.Պ. Պավլովի փոխադարձ ինդուկցիայի օրենքը: Ա.Ա. Ուխտոմսկու տեսությունը, դոմինանտի
գաղափարը: Օպտիմալ գրգռվածության կենտրոնի տեսությունը: 32.Ուշադրության զարգացումը
գործունեության մեջ:
33.Ուշադրություն և գործունեություն: Ուշադրությունը որպես հսկողության գործողություն
(Պ.Գալպերին):
34.Մտածողություն և խոսք. մտածողության դերը գործունեության կարգավորման մեջ:
35.Մտածողության հասկացման տարբեր մոտեցումները Ու. Ջեյմսի, Կ. Դունկերի, ժ. Պիաժեի, Ա.
Լեոնտևի. Ս. Ռուբինշտեյնի, Օ. Տիխոմիրովի աշխատություններում: 36.Մտածողության
տեսությունները:

37.Մտածողության տեսակները և օպերացիաները:
38.Մտածողություն և ինտելեկտ հասկացությունների հարաբերակցությունը: 39.Ինտելեկտի
հոգեբանության ոլորտում երեք խումբ հետազոտություններ. ինտելեկտի հոգեգենետիկա,
ինտելեկտի ընդհանուր հոգեբանություն և հոգեմետրիկա:
40.Լեզվի և խոսքի հիմնական հասկացումները. դրանց նույնացումը (Վ.Վունդտ, Վ. Հումբոլտ):
41. Հույզեր. դրանց դասակարգումը:
42.Հույզերի տեսությունները (Վ.Վունդտ, Վ.Ջեյմս-Կ. Լանգե):
43.Հույզերի գործառույթները տարբեր հայեցակարգերում(գնահատում, մոտիվացիա,
պաշտպանություն, ճանաչում):
44.Հուզական վիճակներ: Սթրես, հոգեֆիզիոլոգիական կառուցակարգերը:
45.Սթրեսի դրսևորման փուլերը, տեսակները: Հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ:
46.Ֆունկցիոնալ վիճակ. Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ: Սիմոնովի ինֆորմացիոն
տեսության ընդհանուր վերլուծությունը:
47.Կամային գործընթացների կառուցվածքը և փուլերը:
48.Կամքի տեսությունները:
49.Դրդապատճառների պայքար և որոշման ընդունում, ընտրության հիմնահարցը: 50.Անձ և
անհատականություն, անձ և սուբյեկտ հասկացությունների մեկնաբանություններ:
51. Անձի ազատությունը և դրա մեկնաբանությունը հոգեբանական տարբեր տեսություններում
(հոգեվերլուծական, հումանիստական, էքզիստենցիալ):
52.Անձը որպես համակարգ, անձի կառուցվածքը:
53.Ինքնագիտակցության հիմնախնդիր: §Ես¦ կոնցեպցիա: Անձը և նրա կենսատարածքը: Անձի
հիմնախնդրի մշակումը Լ.Ս. Վիգոտսկու դպրոցում:
54.Անձի հիմնախնդիրը Լեոնտևի աշխատանքներում:
55.Անձի հիմնահարցը Ս. Ռուբինշտեյնի աշխատանքներում. ընդունակություններ, խառնվածք:
56.Բ.Գ. Անանևի, Վ.Ն. Մյասիշևի անձի տեսությունները:
57. Ա.Վ. Պետրովսկու աշխատանքներում պերսոնալիզացիայի հայեցակարգերը:
58.Դ. Էլկոնինի հայացքները անձի զարգացման վերաբերյալ մանկությունում և
պատանեկությունում:

59.Անձի ուսումնասիրման գործոնային մոտեցում. անձնային գծերի ուսումնասիրություններ
(Օլպորտ, Այզենք, Քեթել):
60. Դասական հոգեվերլուծության հիմնադրույթները (Ֆրոյդ):
61. Անալիտիկ հոգեբանության հիմնադրույթները (Յունգ):
62.Անհատական հոգեբանություն (Ադլեր):
63.Հորնիի մոտեցումները անձի նևրոտիկ զարգացման և վարքի ռազմավարությունների
վերաբերյալ:
64.Փախուստ ազատությունից և էքզիստենցիալ պահանջմունքներ (Ֆրոմ):
65.Անձի զարգացման էպիգենետիկական հայեցակարգ (Էրիքսոն):
66. Սոցիալական ուսուցման տեսությունը(Տ.Ռոտտեր, Ա. Բանդուրա):
67.Անձի կենսական ուղին, դրա շրջաբաժանման վերաբերյալ հայացքները (Կ.Ա.Աբուլխանովա):
68. Ա. Մասլոուի անձի հումանիստական տեսությունը:
69. Կ. Ռոջերսի անձի ֆենոմենոլոգիական–էքզիստենցիալ տեսությունը:
70.§Ես¦- կառուցվածքը. §Ես¦ կոնցեպցիա: §Ես¦ կոնցեպցիայի կառուցվածքում կոգնիտիվ,
հուզական-գնահատող և վարքային դիրքորոշումներ բովանդակությունը:
71. §Ես¦ -ի պաշտպանական կառուցակարգերը, գործառույթները, հիմնական տեսակները:
72.Անձի հարմարման հիմնահարցի մոտեցումները:
73.Դրդապատճառի էությունը և կառուցվածքը. ձևավորման փուլերը: Դրդապատճառների
պայքարը:
74.Դրդապատճառի հոգեբանական տեսությունները: Դրդապատճառ և գործունեություն:
75.Ընդունակությունների հիմնախնդրի ձևավորումը և պատմական զարգացումը:
Ընդունակությունների դասակարգումը:
76.Մտավոր ընդունակություններ (ինտելեկտ). ուսումնասիրման տարբեր մոդելներ (Գ. Գարդներ,
Չ. Սպիրմեն, Լ. Թերսթոուն, Ռ. Ստերնբերգ):
77.Անհատ, անձ, անհատականություն:
78. Խառնվածք, բնավորություն, անձ հասկացությունները և դրանց հարաբերակցությունը
տարբեր մոտեցումներում:

79.Խառնվածքը որպես անհատական առանձնահատկություն: Խառնվածքի դասական
տեսությունները: Խառնվածքի ժամանակակից տեսությունները (Ստրելյաու, Մեռլին, Ռուսալով)
և հոգեդինամիկ հատկությունները: Բնավորության և խառնվածքի հարաբերակցությունը (Վ.
Մեռլին, Վ. Մյասիշև, Է. Կրեչմեր, Վ. Շելդոն):
80. Մանկավարժական հոգեբանության տեղը գիտությունների համակարգում: Ժ.Պիաժե,
Բ.Անանև, ուսուցման և դաստիարակության հիմնական մեթոդները
81. Կրթությունը մշակութային կոնտեքստում` որպես համակարգ և գործընթաց: Ժամանակակից
կրթության հիմնական միտումները:
82. Ուսուցման ընդհանուր բնութագիրը: Ուսուցում և զարգացում: Մտավոր զարգացման
մակարդակները: Զարգացնող ուսուցում:
83.Սովորողը որպես ժամանակակից ուսուցման սուբյեկտ: Տարիքային պարբերացումը որպես
ուսուցման կազմակերպման հիմք:
84. Բնավորության հատկություններ և հոգեդինամիկ հատկություններ: Բնավորության
շեշտվածություն: Շեշտվածություն և հոգեպաթիաների տիպաբանություն /Լեոնգարդ, Լիչկո,
Գանուշկին/:
85.Զարգացող անձը՝ որպես ակմեաբանության գլխավոր օբյեկտ: Պրոֆեսիոնալիզմը և սոցիալակմեաբանական կոմպետենտությունը:
86. Տարիքային հոգեբանության բաժինները. մանկան, դեռահասության, պատանեկության,
երիտասարդության, հասուն տարիքի հոգեբանություն, հերոնտոհոգեբանություն:
87. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության պրակտիկ խնդիրները արդի փուլում:
88. Կենսաբանական և սոցիալական գործոնների ազդեցությունը հոգեկանի ձևավորման վրա:
Բիոգենետիկական օրենք:
89. Անձնավորության անհատական զարգացումը: Ռուբինշտեյնը մարդու ուսումնասիրման
առանձնահատկությունների մասին: Ինքնագիտակցություն: Նույնականացումը որպես անձի
անհատականացման և սոցիալականացման մեխանիզմ: Սեռային նույնականացում:
90. Մասնագիտական գործունեության հոգեբանական նկարագիրը:
91. Մանկավարժական գործունեություն ծավալող անձի հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
92.Անձի զարգացման հիմնական փուլերը: Նորածնության տարիք: Ոչ պայմանական ռեֆլեքսներ:
Հուզական ոլորտի զարգացումը: Աշխուժացման կոմպլեքս: Խոսքի յուրացման
նախադրյալները:Մտածողության զարգացումը: Առարկայական գործունեություն:

93. Վաղ մանկության տարիքի հոգեբանություն: Սոցիալական իրադրությունը: Գործիքայինառարկայական գործունեությունը: Խոսքի տիրապետումը: Ճանաչողական գործընթացների
զարգացումը:
94.Հոգեկանի զարգացումը նախադպրոցական տարիքում: Հուզական և խոսքային
հաղորդակցում: Հաղորդակցման ոճեր: Պատկերավոր մտածողության զարգացումը:
Ուշադրության, հիշողության, երևակայության զարգացումը: Զգացմունքների զարգացման
դինամիկան: Յոթ տարեկանի ճգնաժամը ըստ Լ.Վիգոտսկու:
95. Խաղը որպես նախադպրոցական տարիքի երեխայի առաջատար գործունեություն:
Մանկական խաղի տեսություններ: Ինքնագիտակցության, աշխարհայացքի, բարոյական և
գեղագիտական գնահատականների առաջացումը:
96. Կրտսեր դպրոցական տարիք: Կրտսեր դպրոցականի անձնավորությունը: Անձի
հոգեբանական ժամանակը: Պատրաստությունը դպրոցին: Խաղը և ուսումը կրտսեր դպրոցական
տարիքում:
97. Դեռահասության տարիք: Հասակակիցների և մեծերի հետ հաղորդակցումը: Հակառակ սեռի
հետ հաղորդակցումը: Բարձր հոգեկան ֆունկցիաների զարգացումը: Դեռահասի ճգնաժամը:
98. Պատանեկության հոգեբանություն: Անցման անատոմիաֆիզիոլոգիական և հոգեբանական
նախադրյալները: Մասնագիական ընտրություն: Ընկերական փոխհարաբերությունները
պատանեկության տարիքում: Ստեղծագործական ակտիվություն:
99. Հասուն տարիքի հոգեբանություն: Երիտասարդ տարիքը` հասունության սկիզբ: «Ես»-ի
որոնումը: Անձնային վերակառուցում: Միջին տարիքը` «ոսկե» տարիք: Անհանգստություն,
աշխատունակություն: Երիտասարդ տարիքի կորստի գիտակցում; Բավարարվածության
աղբյուրները: հասունության ճգնաժամերը:
100. Ծերության հոգեբանություն: Կենսաբանական և հոգեբանական չափանիշները: Ծերացման
պարբերացումը: Միայնակություն: Երկարակեցության և կենսունակության հիմնահարցերը:
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ասպիրանտուրայի ընդունելության հարցաշար
ԺԲ-00-02 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
1/Սահմադրական իրավունք
1. Սահմանադրական իրավունքի նորմերը և ինստիտուտները:
2. Սահմանադրաիրավական պատասխանատվությունը:
3. Սահմանադրության ընդունման և փոփոխման կարգը:
4. Սահմանադրական կարգի հասկացությունը: Սահմանադրական կարգի ինստիտուտի
նորմերի ազդեցությունը Սահմանադրության մյուս ինստիտուտների ձևավորման վրա:
5. Անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերի բովանդակությունը և իրացման կարգը:
6. Սոցիալական հարաբերությունների սահմանադրական հիմունքները:
7.

Կուսակցությունները

Հայաստանի

Հանրապետության/Արցախի

Հանրապետության/

քաղաքական համակարգում, դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը. հիմնախնդիրները
8. Ընտրական իրավունքի սկզբունքները:
9. Ազգային ժողովի հանձնաժողովների կազմակերպման կարգը, իրավական կարգավիճակը և
գործունեության կազմակերպման ձևերը:
10. Հարցապնդման ինստիտուտի բովանդակությունը և իրացման ընթացակարգը Ազգային
ժողովում.հիմնախնդիրները:
11. Մարդու իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական հիմունքները:
12. Իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումները, դրանց սահմանադրական
հիմքերը:
13. Հայաստանի Հանրապետության/Արցախի Հանրապետության/ դատական իշխանության
մարմինների համակարգը, կազմակերպման և գործունեության կարգը
14.

Սահմանադրական

արդարադատությունը

սահմանադրական

վերահսկողության

համակարգում. հիմնախնդիրները:
15.

Սահմանադրական

դատարանի

առանձնահատկությունները:

լիազորություններն

ու

դրանց

իրականացման

16.

Հայաստանի

Հանրապետության/Արցախի

Հանրապետության/

դատախազության

կազմակերպման և իրավասության սահմանադրական հիմունքները:
2/ Վարչական իրավունք
1. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ áõ ¿áõÃÛáõÝÁ:
2. ¶áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ:
3. ì³ñã³Ï³Ý Çñ³íáõÝù. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ³é³ñÏ³Ý, Ù»Ãá¹Á, ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ:
4. ì³ñã³Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
5. ì³ñã³Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ.
ï»ë³ÏÝ»ñÁ, Ï³éáõóí³ÍùÁ:

Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ,

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

6. Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÷³ëï»ñÁ í³ñã³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ:
7.
üÇ½ÇÏ³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ:

í³ñã³Çñ³í³Ï³Ý

Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ

Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ

¨

8. Ð³Ýñ³ÛÇÝ í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
9. ¶áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ. ï»ë³ÏÝ»ñÁ, í³ñã³Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ:
10. Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛուն. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, Ï³éáõóí³ÍùÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
11. Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í³ñã³Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ:
12. Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
13. ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñ. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ, Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
14. ì³ñã³Ï³Ý Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ. հիմնախնդիրները:
15. Ð³ïáõÏ í³ñã³Çñ³í³Ï³Ý é»ÅÇÙÝ»ñ. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ. Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ:
16. ì³ñã³Ï³Ý í³ñáõÛÃ. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ÏÇñ³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ. հիմնախնդիրները:
17. ì³ñã³Ï³Ý ³Ïï. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ.հիմնախնդիրները:
18. ì³ñã³Ï³Ý ïáõÛÅ.
հիմնախնդիրները:

Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ,

19.
ì³ñã³Ï³Ý
Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. հիմնախնդիրները:
3/ Ֆինանսական իրավունք
1. Ֆինանսների հասկացությունը և տեսակները:

ï»ë³ÏÝ»ñÁ,

Ýß³Ý³ÏÙ³Ý

Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.

í»ñ³µ»ñÛ³É

·áñÍ»ñáí

í³ñáõÛÃÇ

2. Ֆինանսական համակարգի հասկացությունը, դրա ինստիտուտները:
3. Պետության ֆինանսական գործունեությունը, իրականացման ձևերը և մեթոդները:
4. Ֆինանսական իրավունքի առարկան, մեթոդները, աղբյուրները, համակարգը:
5. Ֆինանսական իրավահարաբերությունների տեսակները:
6.Ֆինանսաիրավական

պատասխանատվությունը՝

որպես

իրավաբանական

պատասխանատվության տեսակ:
7. Ֆինանսական վերահսկողություն. հասկացությունը, համակարգը,տեսակները:
8. Ստուգումների անցկացման կարգը:
10. ՀՀ/ԱՀ/ վերահսկիչ պալատի գործառույթները, վերահսկողության ձևերը և տեսակները:
11. Հարկային մարմինների գործառույթները, իրավունքներն ու պարտականությունները:
12. Պետական բյուջեի նախագծի կազմումը, քննարկումը և հաստատումը:
13. Համայնքի բյուջեի հասկացությունը և կառուցվածքը:
14. Հարկի հասկացությունը և հիմնական գործառույթները. հարկերի դասակարգումը:
15. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրումը.
հիմնախնդիրները:
16. Պետական տուրքի հասկացությունը, տեսակները, դրույքաչափերը. պետական տուրք
վճարողների իրավունքները և պարտականությունները:
17. Տեղական տուրքեր և վճարներ:
18. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հասկացությունը և տեսակները:
19. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը:
4/ Մունիցիպալ իրավունք
1. Մունիցիպալ իրավունք. հասկացությունը, կարգավորման առարկան, մեթոդը:
2. Մունիցիպալ իրավունքի աղբյուրները, տեղը ՀՀ/ԱՀ/ իրավունքի համակարգում:
3. Մունիցիպալ իրավունքի նորմերի հասկացությունը և դասակարգումը:
4. Մունիցիպալ-իրավական հարաբերությունների տեսակներն` ըստ դրանց մասնակիցների
առանձնահատկությունների:
5. Մունիցիպալ-իրավական հարաբերությունները և դրանց սուբյեկտները:

6. Տարածքային կառավարման մարմինների գործառույթները:
7. Տեղական ինքնակառավարումը որպես ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև:
8. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթները:
9. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նշանակման և անցկացման
ժամկետներն ու կարգը:
10. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների առաջադրումը, գրանցումը և
իրավական վիճակը:
11. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում թեկնածուների գրանցումը
մերժելու, անվավեր ճանաչելու և ուժը կորցրած ճանաչելու հիմքերը և կարգը:
12.

Տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

նոր

և

արտահերթ

ընտրությունների

նշանակումը (հիմքերն ու կարգը):
13. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները (ընդհանուր բնութագիրը):
14. Համայնքի ավագանու իրավական վիճակը. հիմնախնդիրները:
15. Համայնքի ղեկավարի իրավական վիճակը:
16.

Պետական

կառավարման

և

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

փոխհարաբերությունները. հիմնախնդիրները:
5/ Էկոլոգիական իրավունք
1. Էկոլոգիական իրավունքը որպես իրավունքի համալիր ճյուղ. առարկան, մեթոդները,
համակարգը, սկզբունքները:
2. Էկոլոգիական իրավունքի աղբյուրների հասկացությունը և համակարգը:
3. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության սահմանադրական հիմունքները.
ձևավորումն ու զարգացումը:
4. Էկոլոգիական իրավահարաբերությունների հասկացությունը և տեսակները:
5.Էկոլոգիական իրավահարաբերությունների սուբյեկտները, օբյեկտները, բովանդակությունր,
ծագման, փոփոխման, դադարման հիմքերը:
6. Մարդու` առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքի հասկացությունը և
դրա ճանաչման նշանակությունը. միջազգային և ազգային ասպեկտները: 7. Բնօգտագործման
իրավունքի հասկացությունը և տեսակները:

8. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հասկացությունը և բովանդակությունը
(ՇՄԱԳ):
9. Հողերի պահպանության իրավական միջոցները: Հողերի իրավական պահպանության
բովանդակությունը:
10. Ջրօգտագործման իրավունքը և դրա տեսակները:
11. Ընդերքի պահպանության իրավական միջոցները: Ընդերքի իրավական պահպանության
բովանդակությունը:
12. Անտառները և անտառներից դուրս վայրի բուսական աշխարհը որպես իրավական
պահպանության օբյեկտ: ՀՀ /ԼՂՀ/անտառային օրենսդրությունը:
13. Վայրի բուսական աշխարհը որպես պահպանության և օգտագործման օբյեկտ: Բուսական
աշխարհի մասին ՀՀ օրենսդրությունը:
14. Կենդանական աշխարհը որպես պահպանության և օգտագործման օբյեկտ: Կենդանական
աշխարհի մասին ՀՀ/ԼՂՀ/ օրենսդրությունը:
15. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ. պատմությունը, ձևավորման նպատակները և
տեսակները:
16. Մթնոլորտային օդը որպես իրավական պահպանության օբյեկտ: Մթնոլորտային օդի
պահպանության մասին ՀՀ/ԼՂՀ/ օրենսդրությունը:
17. Թափոնների և վտանգավոր նյութերի հասկացությունը, դասակարգումը և դրանց վերաբերյալ
օրենսդրությունը:

6/ Եվրոպական իրավունք
1. §ºíñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝù¦ ¹³ëÁÝÃ³óÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý:
2. ºíñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ :
3. ºíñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ :
4. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ :
5. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á:

Ñ³Ù³ñ

Ý»ñÏ³Û³óíáÕ

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ

6. ºíñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
7. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ áñå»ë »íñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÕµÛáõñ:

¨

8. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÏÝùí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ áñå»ë »íñáå³Ï³Ý
Çñ³íáõÝùÇ ³ÕµÛáõñ:
9. ºíñáå³Ï³Ý
Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ:

Çñ³íáõÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ¨ ¹ñ³ Ï³Û³óÙ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý

10. ºíñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¨
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ :
11. ºíñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ:
12. ºíñáå³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ:
13. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ. հիմնախնդիրները:
14. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ:
15. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ï»ÕÁ ¨ ¹»ñÁ ºíñáå³Ï³Ý
ÙÇáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇÝ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ. հիմնախնդիրները:
16. ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Ý»ñùÇÝ
Ï³éáõóí³ÍÁ:

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՐԱ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՀԱՐՑԱՇԱՐ
Ասպիրանտուրայի

ընդունելության

2020 -2021 թթ. «Տնտեսություն, նրա ճյուղերի

տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության

1. Կառավարման էությունը և անհրաժեշտությունը:
2. Աշխատանքի

հորիզոնական

և

ուղղահայաց

բաժանումը:

Կառավարման

մակարդակները:
3. Կառավարման օբյեկտը և սուբյեկտը:
4. Կառավարման տեսության կատեգորիաները: Կառավարումը և տնտեսական
օրենքները:
5. Կառավարման հիմնական սկզբունքները:
6. Կառավարման գիտության զարգացման նախադրյալները և փուլերը:
7. Կառավարման մեթոդները:
8. Գիտական կառավարման դպրոցը:
9.

Կառավարման վարչական կամ դասական դպրոցը:

10. Մարդկային հարաբերությունների և վարքաբանական գիտությունների դպրոցը:
11. Քանակական դպրոց:
12. Հայ կառավարչական մտքի զարգացման ուղղությունները:
13. Համակարգային մոտեցումները կառավարման տեսության մեջ:
14. Կազմակերպությունը որպես սոցիոտեխնիկական համակարգ:
15. Կառավարման

գործընթացի

էությունը:

Գործընթացային

մոտեցումը

կառավարման տեսության մեջ:
16. Իրավիճակային մոտեցումը կառավարման տեսության մեջ:
17. Կազմակերպության ներքին միջավայրը:
18. Կազմակերպության նպատակները, դրանց դասակարգումը:
19. Կազմակերպության

կառուցվածքի

բնութագրությունը:

Բարձր

և

հարթ

կառուցվածքներ: Կառավարելիության նորմի ցուցանիշը:
20. Կազմակերպության խնդիրների μնութագրությունը:
21. Տեխնոլոգիան որպես կազմակերպության ներքին միջավայրի փոփոխական:
22. Մարդիկ որպես կազմակերպության ներքին միջավայրի փոփոխական:
23. Կազմակերպության արտաքին միջավայրը:
24. Կազմակերպության արտաքին միջավայրի ուղղակի ներգործության գործոնները:

25. Կազմակերպության

արտաքին

միջավայրի

անուղղակի

ներգործության

գործոնները:
26. Կառավարման հիմնական ֆունկցիաների ընդհանուր բնութագիրը:
27. Կառավարման հատուկ կամ կոնկրետ ֆունկցիաները:
28. Պլանավորումը որպես կառավարման ֆունկցիա, նրա խնդիրները:
29. Ռազմավարական կառավարման էությունն ու անհրաժեշտությունը:
30. Ռազմավարական կառավարման տրամաμանությունն ու փուլերը:
31. Կազմակերպության արտաքին միջավայրի իրավիճակային գնահատումը:
32. Կազմակերպության ներքին միջավայրի իրավիճակային գնահատումը:
33. Այլընտրանքային ռազմավարությունների վերլուծությունն ու գնահատումը:
34. Ռազմավարության ընտրությունն ու իրագործումը:
35. Բիզնես-պլանի ընդհանուր բնութագիրն ու մշակման մեթոդաբանությունը:
36. Բիզնես-պլանի կառուցվածքն ու ցուցանիշները:
37. Լիազորություններ, դրանց պատվիրակման անհրաժեշտությունը և էությունը:
Պատասխանատվություն:
38. Գծային լիազորությունների էությունը և պատվիրակումը: Հրամանների շղթա:
39. Շտաμային լիազորություններ, դրանց և շտաμային ապարատի տեսակները:
40. Կառավարման μյուրոկրատական կառուցվածքի էությունը:
41. Կառավարման

գծային

կառուցվածքներ,

դրանց

առավելություններն

ու

թերությունները:
42. Կառավարման ֆունկցիոնալ կառուցվածքներ, դրանց առավելություններն ու
թերությունները:
43. Կառավարման գծային-ֆունկցիոնալ կառուցվածքներ:
44. Դիվիզիոնալ կազմակերպական կառուցվածքներ:
45. Ադապտիվ կազմակերպական կառուցվածքներ:
46. Մոտիվացիան որպես կառավարման ֆունկցիա:
47. Մոտիվացիայի բովանդակային տեսությունները:
48. Մոտիվացիայի գործընթացային տեսությունները:
49. Մոտիվացիայի ժամանակակից ձևերը:
50. Վերահսկողության էությունն ու տեսակները:
51. Կառավարման կոմունիկացիաներ:
52. Կառավարման որոշումների ընդունումը և իրագործման կազմակերպումը:
53. Կազմակերպությունների կազմակերպական – իրավական ձևերը և դրանց
կառավարման առանձնահատկությունները:
54. Կորպորատիվ կառավարում:
55. Կոնֆլիքտների կառավարումը:
56. Մարքեթինգը որպես կառավարման հատուկ գործառույթ:

57. Կազմակերպության կուլտուրան և սոցիալական պատասխանատվությունը:
58. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը:
59. Մարդկային

ռեսուրսների

կառավարման

առանձնահատկությունները

Ճապոնական և Ամերիկյան ձեռնակություններում:
60. Նորամուծությունների էությունը, դասակարգումը և կառավարումը:
61. Ազգային նորամուծական համակարգի ձևավորման համաշխարհային փորձը:
62. Սոցիալական կառավարման էությունը , սկզբունքները և տեխնոլոգիաները:
63. Ճարտասանության դերը կառավարման համակարգում:
64. Տնտեսական

զարգացման

հիմնախնդիրները

և

տնտեսահամակարգերի

բնութագիրը:
65. Տնտեսական համակարգի էությունը և հիմնական տեսակները:
66. Տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և տնտեսական համակարգերի
բնութագիրը:
67. Շուկայական

հավասարակշռությունը

և

շուկայական

գինը:

Շուկայական

հավասարակշռության ապահովման տնտեսական մեխանիզմները:
68. Շուկայական տնտեսական համակարգը, առավելությունները և թերությունները:
69. Մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների ընդհանուր բնութագիրը:
70. Տնտեսական աճի էությունը, գործոնները, դեմ և կողմ փաստարկները:
71. Դրամավարկային քաղաքականության էությունը, նպատակները և գործիքները:
72. Դրամավարկային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:
73. Հարկաբյուջետային քաղաքականության, էությունը, տեսակները:
74. Ֆիսկալ քաղաքականության ազդեցությունը ազգային արդյունքի հավասարակշիռ
մակարդակի վրա:
75. Հարկի էությունը, տեսակներն ու գործառույթները:
76. Պետական բյուջեի տնտեսագիտական բովանդակությունը, եկամուտների

և

ծախսերի ուղղությունները:
77. Վարկային հարաբերությունների բնույթը: Փոխատվությունը և վարկը: Վարկի
ֆունկցիաները:
78. Վարկի էությունը, վարկի տեսակները և վարկավորման սկզբունքները:
79. Արժեթղթերի էությունը, դասակարգումը և տեսակները:
80. Ֆինանսական շուկայի էությունը , հատվածները և գործառույթները:
81. Ներդրումները և դրա վրա ազդող գործոնները:Ներդրումների կառավարումը:
82. Բանկերը և դրանց գործառույթները: Բանկային ինստիտուտի ձևավորման
անրաժեշտությունը: Բանկային համակարգը:
83. Գնաճի էությունը, առաջացման պատճառները և տեսակները, սոցիալ –
տնտեսական հետևանքները:

84. Աշխատանքի շուկան, էությունը, առանձնահատկությունները, գործունեության
մեխանիզմները:
85. Կապիտալի շուկա: Կապիտալի պահանջարկի և առաջարկի վրա ազդող
գործոնները:
86. Գործազրկության

էությունը

և

տեսակները:

Գործազրկության

սոցիալ

–

տնտեսական հետևանքները:
87. Զբաղվածության հիմնախնդիրները: Զբաղվածության կարգավորման պետական
քաղաքականությունը:
88. Բնակչության բարեկեցությունը, կենսամակարդակը, հիմնական ցուցանիշները:
89. ԱՀ սոցիալ – տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները:
90. Միջազգային առևտրային քաղաքականություն: Տարիֆային մեթոդներ:
91. Միջազգային առևտրային քաղաքականություն: Ոչ տարիֆային մեթոդներ:
92. Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան:
93. Արժույթային կուրսը, տեսակները և դրա վրա ազդող գործոնները:
94. Արտաքին առևտրի կարգավորման պետական քաղաքականությունը:
95. Տնտեսական ճգնաժամը, առաջացման պատճառները և դրա հետևանքները:
96. Կենսաթոշակային բարեփոխումների ուղղությունները:
97. Տնտեսական աճի հիմնախնդիրները:
98. Մակրոտնտեսական

պետական

կարգավորման

անհրաժեշտությունը

նախադրյալները:
99. Ազգային տնտեսության բնութագիրը, գործոնները և զարգացման խնդիրները:
100. Սոցիալական համակարգի կառուցվածքը և այն բնութագրող ցուցանիշները:

և

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ, ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՎԱՐԿ
Ð²ðò²Þ²ð
2020-2021 áõë ï³ñí³ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛÇ ¦üÇÝ³ÝëÝ»ñ, դրամաշրջանառություն և վարկ§
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý

1. Ֆինանսների էությունը, ծագումը, գործառույթները
2. Պետության ֆինանսական քաղաքականություն
3. Հանրային ֆինանսների ընդհանուր բնութագիրը
4. Պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի կազմը
5. Համայնքային բյուջեի մուտքերի և ելքերի կազմը
6. Պետական բյուջեի էությունը:Բյուջետային գործընթացի նկարագիրը
7. Ֆինանսական շուկաների էությունը և դասակարգումը
8. Դրամի և կապիտալի շուկայի բնութագիրը
9. Արժեթղթերի շուկայի էությունը,հատվածավորումը
10. Փոխատվական կապիտալի շուկայի էությունը
11. Ֆինանսական ինստիտուտների բնութագրությունը
12. Առևտրային բանկերի էությունը և գործառույթները
13. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը
14. Կենսաթոշակային հիմնադրամների գործունեությունը
15. Ներդրումային հիմնադրամներ, որպես ֆինանսական շուկայի մասնակիցբաղադրիչ
16. Կազմակերպության ֆինանսական հարաբերությունները, ֆինանսների
կազմակերպման սկզբունքները և գործառույթները
17. Կազմակերպության ֆինանսնական ռեսուրսների բնութագիրը
18. Ֆինանսական լծակի գործողության մեխանիզմը
19. Կազմակերպության դրամական ծախսերի դասակարգումը
20. Շահույթի տնտեսական բովանդակությունը, շահութաբերության ցուցանիշները
21. Գործառնական լծակ, շահութաբերության շեմ, ֆինանսական կայունության
պաշար
22. Կազմակերպության փոխառու կապիտալը
23. Պետական բյուջեի նախագծի կազմն ու կառուցվածքը
24. Արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսումները
25. Պետական բյուջեի կատարման հաշվեիվությունը
26. Ներդրումները որպես հիմնական կապիտալի ձևավորման միջոց
27. Կապիտալ ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրներն ու մեթոդները
28. Կազմակերպություններում բյուջետավորման անհրաժեշտությունը

29. Փոխատվական կապիտալի շուկան և դրա կառուցվածքը
30. Վարկի էությունը, անհրաժեշտությունը,սկզբունքները և գործառույթները
31. Վարկի մենեջմենթի ձևավորման անհրաժեշտությունը
(կազմակերպություններում)
32. Հաճախորդի վարկունակության գնահատումը՝ որպես վարկի մենեջմենթի
ուսումնասիրման տարր
33. Պետական վարկը՝ որպես պետական պարտքի ձևավորման գործիք,պետական
վարկի կառավարումը
34. Վարկի տրամադրման ընթացակարգը
35. Վարկային պորտֆելի ձևավորման առանձնահատկությունները
36. Վարկային ռիսկի էությունը, կառավարման գործընթացը
37. Հիփոթեքային վարկերի ընդհանուր բնութագիրը
38. Ֆինանսական պլանավորման անհրաժեշտությունը, խնդիրները և
ուղղությունները
39. Ֆինանսական պլանավորման տեսակները
40. Շահույթի պլանավորման անհրաժեշտությունը և մեթոդները
41. Իրացումից հասույթի պլանավորման անհրաժեշտությունը և նրա վրա ազդող
գործոնները
42. Գործարար ծրագրի կազմման անհրաժեշտությունը և կառուցվածքը
43. Դրամական հոսքերի տեսակները
44. Ֆինանսական հոսքերի պլանավորման գործընթացը
45. Շրջանառու կապիտալի պլանավորման գործընթացը, շրջանառելիության
ցուցանիշները
46. Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման գործընթացը
47. Պետական բյուջեի մշակման գործընթացը
48. Ապահովագրական գործունեության կազմակերպչական հիմունքները
49. Ապահովագրության իրավական հիմքերը
50. Կյանքի ապահովագրություն
51. Ոչ կյանքի ապահովագրություն
52. Վերաապահովագրության էությունը և ձևերը
53. Ապահովագրական սակագների դասակարգումը
54. Ապահովագրությունը արտախին տնտեսական հարաբերություններում
55. Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության գնահատումը
56. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեության պետական կարգավորումը
57. Ռիսկի կառավարման դերը ապահովագրական համակարգում
58. Բանկերի էությունը, տեսակները և հիմնական գործառույթները
59. Բանկերի գործունեության սկզբունքները

60. Բանկի կառավարման մարմինները և նրանց իրավասությունները
61. ԱՀ բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
62. Կենտրոնական բանկի գործառույթները և գործառնությունները, ՀՀ Կենտրոնական
բանկը
63. Դրամավարկային քաղաքականության գործիքները
64. Բանկային գործունեության լիցենզավորումը
65. Բանկերի գործունեության կարգավորումը
66. Բանկի սնանկացման գործընթացը
67. Բանկերի կողմից իրականացվող ֆինանսական գործառնությունները և
մատուցվող ծառայությունները
68. Բանկի ակտիվային գործառնությունները և դրանց դասակարգումը
69. Բանկի գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում
70. Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունների էությունը և կառուցվածքը
71. Վճարային քարտերի ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները
72. Հաշվապահական հաշվառումը առևտրային բանկերում
73. Առևտրային բանկերի իրացվելիությունը
74. Առևտրային բանկերի վճարունակությունը
75. Առևտրային բանկերի շահույթը
76. Բանկերի գործունեության գնահատման համակարգերը
77. Բանկային վերահսկողության արդյունավետության սկզբունքները և
կազմակերպման միջազգային փորձը
78. Բանկերի ռիսկերի էությունը և տեսակները
79. Մարքեթինգի հասկացությունը, սկզբունքները և գործառույթները, հիմնական
տեսակները:
80. Մարքեթինգի հիմնական սոցիալան հասկացությունները: Մարքեթինգի ազգային
մոդելները:
81. Մարքեթինգի հիմնական հայեցակարգերը:
82. Մարքեթինգյան հետազոտությունների համակարգը: Մարքեթինգային
հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները:
83. Մարքեթինգյան տեղեկատվության դասակարգումը, նրա կրողները, ձևավորման և
հավաքման սկզբունքները և միջոցները:
84. Ապրանքային շուկաների դասակարգումը և շուկայական բաժինը: Շուկայի
կոնյուկտուրայի գնահատականը և ցուցանիշների համակարգը
85. Ֆիրմայի մարքեթինգային միկրո և մակրո միջավայրը և նրա հիմնական
գործոնները:
86. Շուկայի հատվածավորման կառուցվածքը և մակարդակը: Սպառողական
շուկաների հատվածավորումը:
87. Հարկերի ծագման համաշխարհային պատմությունը
88. Հարկերի գործառույթները, հարկերի տարրերը և դրանց բնութագրերը
89. Հարկային համակարգը և նրա բաղադրիչները, հարկերի դասակարգումը
90. Հարկային իրավահարաբերությունների սուբյեկտները
91. Հարկային համակարգի ձևավորման առանձնահատկությունները ԼՂՀ-ում

92. Հարկային պլանավորումը մակրոմակարդակում
93. Հարկային պլանավորումը տնտեսավարող սուբյեկտի մակարդակով
94. Հարկային հսկողությունը պետական ֆինանսական վերահսկողության
համակարգում
95. Հարկային հսկողության սկզբունքներն ու գործառույթները
96. Հարկային հսկողության տեսակները, ձևերը և մեթոդները
97. Հարկային ստուգումների նշանակությունը և տեսակները
98. Հարկային քաղաքականությանը պետության տնտեսական քաղաքականության
մեջ
99. Հարկային օրենսդրությունը և նրա բաղկացուցիչները
100. Հարկային եկամուտների կանխատեսման ու պլանավորման մոտեցումները

ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ

Գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոն
«Լրագրություն» մասնագիտության ասպիրանտուրայի ընդունելության

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

1. Նախաժուռնալիստական երևույթներ. ժուռնալիստիկայի սկզբնավորումը
2. Տեղեկատվական (լրատվական) ժանրերը մամուլում
3. Վերլուծական - հրապարակախոսական ժանրերը մամուլում
4. Գեղարվեստական - հրապարակախոսական ժանրերը մամուլում
5. Հարցազրույցն իբրև ժանր և մեթոդ
6. Ռեպորտաժի ժանրը, տեսակները
7. Հ. Շմավոնյանի «Ազդարար» հանդեսը
8. «Հյուսիսափայլ» ամսագիրը: Ստ. Նազարյան, Մ. Նալբանդյան
9. Գրիգոր Արծրունին եւ «Մշակը»
10. Րաֆֆին և Լեոն «Մշակը»-ի աշխատակիցներ
11. Հայ ազգային-պահպանողական մամուլը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին
12. «Մուրճ» ամսագիրը: «Մուրճի» խմբագիրները
13. Հայ քաղաքական մամուլի սկզբնավորումը
14. Հայաստանի Հանրապետության մամուլը (1918-1920թթ.)
15. Հեռուստատեսության գործառույթները
16. Հայաստանի հեռուստատեսության սկզբնավորումը, զարգացման շրջափուլերը
17. Հեռուստատեսության հանրային եւ մասնավոր մոդելներ: ՀՀ օրենքը Հեռուստատեսության եւ
ռադիոյի մասին
18. Ժուռնալիստական մասնագիտությունները հեռուստատեսությունում

19. «Էկրանի լեզու» հասկացության էությունը, բաղադրիչները, հեռուստատեսության
առանձնահատկությունները
20. Տեղեկատվական ժանրերը հեռուստատեսությունում
21. Հեռուստատեսային վերլուծական-հրապարակախոսական ժանրեր
22. Ակնարկը հեռուստատեսությունում. տարատեսակները
23. Հեռուստատեսությունն արտերկրում (ԱՄՆ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, Իտալիա)
24. Ռադիոյի սկզբնավորումը եւ զարգացման ընթացքը Հայաստանում
25. Հայաստանի հանրային և մասնավոր հեռուստաընկերությունների լրատվական,
վերլուծական ծրագրերը
26. Հայաստանի հանրային ռադիոյի լրատվական, վերլուծական և մշակութային
հաղորդաշարերը
27. Ռադիոյի հանրային եւ մասնավոր մոդելներ (ՀՀ օրենքը «Հեռուստատեսության և ռադիոյի
մասին»)
28. Ժուռնալիստական էթիկայի հիմնարար սկզբունքները եւ տեսությունները, էթիկական
պատասխանատվության մեխանիզմները
29. Տեղեկատվության ազատության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
30. Անմեղության կանխավարկածի իրավունքը եւ արտահայտվելու ազատությունը
31. Անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը և հասարակական շահը
32. Իրավական հասկացությունները ժուռնալիստիկայում. պատիվ եւ արժանապատվություն,
դրանց պաշտպանությունը ՀՀ-ում
33. Տեղեկատվական անվտանգություն. ներքին և արտաքին սպառնալիքներ
34. Տեղեկատվական հասարակություն. բնորոշիչները, ձևավորման ընթացքը ՀՀ-ում:
Տեղեկատվական զենքեր. էությունը, տեսակները, բնորոշիչները
35. Լրատվական գործակալություններ. սկզբնավորումն ու զարգացման ընթացքը Հայաստանում
36. Արդի հայ մամուլի համապատկերը (օրաթերթեր, շաբաթաթերթեր, ամսագրեր)
37. ԶԼՄ ժամանակակից քննադատական տեսությունները
38. Ժամանակակից ԶԼՄ-ների գործառութային փոխակերպումները և լսարանային
առանձնահատկությունները

39. Սոցիալական խմբերի առանձնահատկությունները ըստ ԶԼՄ-ի արտապատկերումների
40. Սոցիալական ցանցերի նշանակությունը տեղեկատվական միասնական դաշտ ձևավորելու
գործում
41. «Նաիրի» շաբաթաթերթը և Անդրանիկ Ծառուկյանի հրապարակախոսությունը
42. Սփյուռքահայ գրական մամուլը («Բագին», «Նաիրի», «Փյունիկ», «Հայրենիք»)
43. Վահան Թեքեյանը խմբագիր և հրապարակախոս
44. Թուրքիայի հայկական մամուլը («Մարմարա», «Ժամանակ», «Ակօս»)
45. Աբգար Հովհաննիսյանի խմբագրած պարբերականները («Փորձ», «Արձագանք»)
46. Հայ մամուլի պատմության արդի շրջանի պարբերացումը
47. Ավանդական կուսակցությունների վերադարձը և նրանց մամուլը (1990-ականների սկիզբ)
48. Մեդիա տեխնոլոգիաները 19-21-րդ դարերում, հարամիտման տեսակները,
մեդիագրագիտություն
49. Մեդիա ազդեցությունների ուսումնասիրության տեսություններ և մեթոդներ
50. Հաղորդակցային նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը հեռուստատեսության վրա
51. Համացանցը և սոցիալական մեդիան
52. Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյուր
53.Մեդիայի ուսումնասիրությունների հեռանկարը Հայաստանում
54.Հեղինակային իրավունքի հարցերը հայկական առցանց մամուլում
55.Համացանցային լրատվական կայքերի ձևովորումը Հայաստանում
56.Համացանցային ԶԼՄ-ի էթիկական կարգավորման առանձնահատկությունները
57.Հեռուստատեսային ինքնագովազդի տիպաբանական առանձնահատկությունները
58.Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստում
59.Մշակույթ և մերձավորություն
60.Տեղեկատվական պատերազմները որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք
61.Համացանցային ԶԼՄ-ների դասակարգման հիմնախնդիրը
62.Քաղաքական միֆերը որպես տեղեկատվական պատերազմների միջոց

63.Գլոբալ տեղեկատվական միջավայրի ձևավորման հարցերը և մարտահրավերները
64.Տեղեկատվական գործողություններ. պատմություն և արդիականություն
65.Տեղեկատվական հոսքերը և Հայաստանի ինֆոանվտանգությունը
66. Արդի ժամանակաշրջանի տեղեկատվական պատերազմները
67. Հոգեբանական գործողությունները` որպես քարոզչության կատարելագործման միջոց
68. Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների լսարան ներգրավելու մրցակցային
ռազմավարությունները
69. ԶԼՄ բնութագիրը Հայաստանում. Լրատվամիջոցների ազատության խնդիրը
70. Հայաստանի Հանրապետության իմիջը և հանրային դիվանագիտությունը
71. Հայ հասարակության մեդիապատկերը.ամփոփ ուրվագիծ
72.Մշակութային դիվանագիտություն:
73.Մշակութային գլոբալիզացիա:
74. Հայ «սամիզդատ» մամուլի դերը հայաստանի անկախացման գործընթացում:
76. Միջնադարյան և Վերածննդի դարաշրջանի հրապարակախոսական միտքը:
77. 15–16րդ դարերի ձեռագիր հրատարակությունները:
78. Գրատպությունն որպես տեղեկատվական միջոցների զարգացման տեխնիկական գործոն:
79. Ավստրիայի և Շվեյցարիայի ԶԼՄ-ների ստեղծման պատմությունը և արդի փուլը:
80. Ֆրանսիայի ԶԼՄ-ների ստեղծման պատմությունը և արդի փուլը:
81. Գերմանիայի ԶԼՄ-ների ստեղծման պատմությունը և արդի փուլը:
82. Սկանդինավյան երկրների ԶԼՄ-ների ստեղծման պատմությունը և արդի փուլը :
83. Առաջին թերթերը:
84. Մեծ Բրիտանիյի ԶԼՄ-ների ստեղծման պատմությունը և արդի փուլը:
85. Ակնահաճո տպագրական դիզայն:
86.Հեռուստալսարանի սոցիոլոգիական ուսումնասիրման մեթոդները:
87. Տվյալների անվտանգություն
88. ԶԼՄ-ի մենեջմենթը:

89.Լրագրողների անվտանգության հիմնախնդիրները
90.Լրագրողների ֆիզիկական անվտանգությունը
91.Բաց տվյալները հետաքննող լրագրողների աշխատանքում
92.Քաղաքացիական մասնակցության մոդելները տեղեկատվական նոր միջավայրում
93.Հետաքննական լրագրություն
94.Հետաքննական լրագրությունը ճնշման տակ.Թուրքիայի օրինակը
95.Լրագրողների հավատարմագրման իրավական կարգավորումը
96.Լրատվամիջոցների բազմակարծությունը և թվայնացումը
97.Լրատվամիջոցների ազատությունը և բազմակարծությունը
98.Ծրագրերը թվային դարաշրջանում.ինչպես խուսափել մենաշնորհացումից
99.Հանրային հեռարձակումը թվային դարաշրջանում
100. Թվայնացման ռազմավարությունը

ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ
«ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՐՑԱՇԱՐ
1. Անգլերենի զարգացման 3 փուլերը և դրանց սահմանազատման պատմական և
լեզվական չափանիշներ։
2. Հին անգլերենի հնչյունական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները և
փոփոխությունները։
3. Հին անգլերենի շեշտված և անշեշտ վանկերի զարգացումը միջին և ժամանակակից
անգլերենում։
4. Հին անգլերենի երկբարբառների մենաբարբառացումը:
5. Նոր երկբարբառների կազմավորումը միջին անգլերենում։
6. Հիմնական հնչյունական փոփոխությունները միջին և ժամանակակից անգլերենում
(քանակական, որակական, ձայնավորների մեծ տեղաշարժ)։
7. Սկանդինավյան փոխառություններ։
8. Միջին անգլերենի բառապաշարը։
9. Ֆրանսերենի փոխառությունները միջին և ժամանակակից անգլերենում։
10. Ուժեղ բայերի համակարգը հին անգլերենում և զարգացումները ժամանակակից
անգլերենում։
11. Թույլ բայերի համակարգը հին անգլերենում և զարգացմումները ժամանակակից
անգլերենում։
12. Հին անգլերենի գոյականի սեռի և հոլովների կարգերը և դրանց կրած
փոփոխությունները միջին և ժամանակակից անգլերենում։
13. Պարզ նախադասության կառուցվածքը և ուսումնասիրության եղանակները՝
ա) անմիջական բաղադրիչներով վերլուծության, բ) փոխակերպական։
14. Ժամանակակից անգլերենի հնչյերանգն ու նրա գործառույթները (քերականական,
վերաբերմունքային)։
15. Հնչույթի բնորոշումը (տարբերակիչ և ոչ տարբերակիչ հատկանիշները)։
16. Հնչյունական հակադրությունների չեզոքացումը (գերհնչույթ)։
17. Ռիթմը և նրա տարրերը։
18.Արձակ և բանաստեղծական ռիթմի տարբերությունները։

19.Անգլերենի բառակապակցությունների դասակարգման տեսություններն ու
վերլուծության մեթոդները։
20. Անգլերենի հոլովական համակարգի տեսությունները։
21. Խորքային հոլովների տեսությունը։
22. Բայական սեռի կարգը անգլերենում։
23. Բայի ժամանակի և կերպի կարգերը անգլերենում։
24. Չեղչում և տարանջատում։
25. Նախադասություն։
26.Ստորադասում և համադասում։
27. Պարզ նախադասության կառուցվածքը և ուսումնասիրության եղանակները՝
ա) ավանդական, բ) բաշխումային
28. Փոխակերպական քերականության հիմնադրույթները,
29. Փոխակերպական երկիմաստություն։
30.Տեքստի տեսությունները։
31.Տեքտի քերականական կարգերը։
32.Վերասույթային միասնություն։
33.Բառիմաստ:
34.Բառիմաստի հիմնական բաղադրիչները ժամանակակից անգլերենում։
35. Համատեքստային իմաստ և գործաբանական իմաստ։
36. Բազիմաստության և համանունության խնդիրը ժամանակակից անգլերենում։
37. Բառի ձևաբանական կառուցվածքը ժամանակակից անգլերենում։
38.Ձևաբանական և բառակազմական վերլուծության հիմնական տարբերությունները։
39. Բառերի հարացույցային հարաբերությունները ժամանակակից անգլերենում։
40. Հոմանշային, հականշային և վերանվանական հարաբերությունները ժամանակակից
անգլերենի բառապաշարում։
41.Բառակազմությունը ժամանակակից անգլերենում։
42.Բառակազմության հիմնական միջոցները։
43.Կենսունականության խնդիրը։
44. Բառերի շարակարգային հարաբերությունները ժամանակակից անգլերենում։
45.Արժութայնություն (վալենտականություն) և կապակցելիություն։
46.Փոփոխական և կայուն բառակապակցությունների տարանջատման սկզբունքները
ժամանակակից անգլերենում։
47. Դարձվածային միավորների դասակարգման սկզբունքները (տարբեր
տեսություններ)։
48. Բառապաշար։

49.Բառապաշարի շերտերը և ոճական տարբերակումը (նորաբանություններ,
գիտաբառեր, փոխառություններ և այլ)։
50.Իմաստաբանություն և գործաբանական լեզվաբանություն։
51.Իմաստաբանական վերլուծության ժամանակակից մեթոդներ։
52.Ցուցայնություն և հարակցում։
53.Իմաստ և նշանակություն։
54.Անվանում և ցուցում։
55. «Ոճ» հասկացության տարբեր ընկալումները ։
56.Դարձվածաբանական ոճագիտություն։
57.Դարձվածքների դեֆորմացիան որպես արտահայտչամիջոց։
58. Ոճագիտության առարկա։
59. Ոճագիտության և բանասիրական այլ գիտակարգերի հարաբերակցությունը։
60.Ոճական հնարների համակարգը։
61. Փոխաբերությունը և փոխանունությունը որպես լեզվի պատկերավոր միջոցների
իմաստաբանական հիմք։
62.Լեզվի գործառույթների տեսություն, տարբեր մոտեցնումներ։
63.Գործառականան ոճերի տարբերակումը։
64.Գիտական ոճ։ Բնորոշ գծերը։
65.Հրապարակախոսական արձակի գործառական յուրահատկությունները։
66.Գեղարվեստական ոճ։
67.Գործառական-հաղորդակցական մոտեցում գեղարվեստական տեքստի ընկալման և
մեկնաբանման հարցին։
68. Լեզվական նորմ և շեղումներ նորմից։
69. Ոճական հնարների համակարգը։
70. Փոխաբերությունը և փոխաբանությունը որպես լեվապատկերման հիմնական
միջոցներ։
71.Բառիմաստի տեսակները։
72. Բառիմաստը և առնշանակությունը լեզվի (inherent connotation) և խոսքի (adherent
connotation) մակարդակներում։
73. Շարահյուսական ոճական հնարներ շրջուն շարադասություն (inversion), ժխտում,
շաղկապների գործածություն և այլն։
74. Ասույթի հնչյունային ձևավորման աճական հնարները։
75. Թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցության առաջնային եղանակ։
76.Թարգմանելիության և անթարգմանելիիության խնդիրը ժամանակակից
թարգմանաբանական տեսություններում։
77.Համարժեքության ապահովման խնդիրները թարգմանության մեջ։
78.Փոխակերպումները որպես համարժեք թարգմանության հասնելու միջոց։

79. Փոխանվանական և փոխաբերական տեղաշարժի սկզբունքների կիրառությունը
որպես համարժեք թարգմանության ապահովման միջոց։
80. Ձայնավորների մեծ տեղաշարժը և նոր մենաբարբառների և երկբարբառների
առաջացումը:
81. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների կրած փոփողությունները ժամանակակից
անգլերենում:
82. Լոնդոնի բարբառի կարևորությունն ազգային լեզվի ձևավորման հարցում և գրական
անգլերենի ժամանակակից անգլերենի փուլում:
83. Բառակապակցությունների տեսությունները:
84. Բառակապակցությունների տեսության մեթոդները:
85. Հոլովների տեսությունները.
86. Խորքային հոլովների տեսությունը:
87. Իմաստաբանություն և գործաբանական լեզվաբանություն:
88. Ժամանակակից անգլերեն լեզվի արտասանական բազայի
առանձնահատկությունները հայերենի և ռուսերենի համեմատությամբ:
89. Ժամանակակից անգլերենի վանկակազմությունը և վանկատումը:
90. Վանկը որպես հնչունական և հնչույթաբանական միավոր:
91. Ժխտում. ժխտման տեսակները:
92. Լեզվական ոճ
93. Ձևահնչունաբանություն:
94. Հատույթային և վերհատույթային հնչույթաբանություն:
95. Թեմա-ռեմա հարաբերակցությունը։
96.Փոխակերպման երկիմաստությունը:
97. Առոգանական և հանրալեզվական միջոցները:
98. Գործառական ոճի տեսությունը հիմնված լեզվի գործառույթների վրա։
99. Բազմիմաստություն և բազմաձայնություն։
100. Ուղիղ և փոխաբերական իմաստների փոխհարաբերությունը։

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ԿՐԻՄԻՆԱԼՈԳԻԱ,
ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԺԲ-00-05 ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ԿՐԻՄԻՆԱԼՈԳԻԱ, ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
1/ øñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù
1. úñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ: ²Ý³Éá·Ç³ÛÇ ³ñ·»ÉáõÙÁ :
2. ²ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ¨ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ:
ÎñÏÝ³ÏÇ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý ³ñ·»ÉùÁ:
3. øñ»³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç. ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝù:
4. Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ:
5. Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Áëï µÝáõÛÃÇ ¨ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ: 6.
ö³ëï³Ï³Ý ëË³ÉÁ ûµÛ»ÏïÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù»ç. հիմնախնդիրները:
7. Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ .հիմնախնդիրները:
8. Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é»óÇ¹Çí . հիմնախնդիրները:
9. øñ»³Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ. հիմնախնդիրները:
10.Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ. հիմնախնդիրները:
11.Ð³Ýó³÷áñÓ. հիմնախնդիրները:
12.Ð³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÇó Ï³ÙáíÇÝ Ññ³Å³ñí»ÉÁ. հիմնախնդիրները:
13.Ð³Ýó³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ :
14.²ÝÑñ³Å»ßï å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ. հիմնախնդիրները:
15.ä³ïÅÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ :
16.ä³ïÇÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ãÏÇñ³é»ÉÁ :
17.úñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³ÍÇó ³í»ÉÇ Ù»ÕÙ å³ïÇÅ Ýß³Ý³Ï»ÉÁ:
18.Ð³Ýó³ÏÇóÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ :
19.ä³ïÇÅ Ýß³Ý³Ï»ÉÁ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµ:

2/ ÎñÇÙÇÝ³Éá·Ç³
1. ÎñÇÙÇÝ³Éá·Ç³ÛÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ÏñÇÙÇÝ³Éá·Ç³ÛÇ` áñå»ë ·ÇïáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ
áõ ¿áõÃÛáõÝÁ:
2. Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ. հիմնախնդիրները:
3. Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ:
4. È³ï»Ýï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇß:
5. Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ:
6. Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ, ¿ÏáÉá·Ç³, ù³ñï»½³·ñáõÃÛáõÝ:
7. §Ð³Ýó³·áñÍ ³ÝÓ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
8. ÀÝï³ÝÇùÇ ¹»ñÁ Ñ³Ýó³·áñÍÇ ³ÝÓÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù»ç. հիմնախնդիրները:
9. Æñ³¹ñáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ Ñ³Ýó³íáñ í³ñù³·ÍÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙáõÙ:
10. ÎñÇÙÇÝ³Éá·Ç³Ï³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙ. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ï³ÏÁ, Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:
11. Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ:
12. Ð³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËáõÙÁ` áñå»ë Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
»Õ³Ý³Ï. Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ (ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ÝËáõÙ ¨ Ñ³ïáõÏ
ÏñÇÙÇÝ³Éá·Ç³Ï³Ý Ï³ÝËáõÙ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³ÝËáõÙ):
13 ´éÝÇ-³·ñ»ëÇí ÙáïÇí³óÇ³Ûáí Ï³ï³ñíáÕ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ,
ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
14. ´éÝÇ-³·ñ»ëÇí
ß³ñÅÁÝÃ³óÁ:

ÙáïÇí³óÇ³Ûáí

Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý

Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,

Ï³éáõóí³ÍùÁ,

15. ´éÝÇ-³·ñ»ëÇí ÙáïÇí³óÇ³Ûáí Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÝ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
16. ´éÝÇ-³·ñ»ëÇí ÙáïÇí³óÇ³Ûáí Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝËáõÙÁ:
17. Þ³Ñ³¹Çï³Ï³Ý ÙáïÇí³óÇ³ÛÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ:
18. ÎáéáõåóÇ³ÛÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ, հիմնախնդիրները:
19. è»óÇ¹Çí³ÛÇÝ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ հիմնախնդիրները:
20. ²Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñը, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ï³ÝËáõÙÁ:

3/Քրեակատարողական իրավունք
1. Հանցավորության դեմ պայքարի քաղաքականությունը :
2. Քրեակատարողական իրավունքի սկզբունքները:
3. Քրեական պատիժների դատապարտված անձանց հիմնական իրավունքները :
4. Քրեական պատիժների դատապարտված անձանց հիմնական պարտականությունները :
5. Քրեական պատիժներ կատարող հիմնարկների և մարմինների հասկացությունը, տեսակներն
ու խնդիրները :
6. Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժները կատարող մարմինները :
7. Քրեակատարողական հիմնարկների տեսակները և խնդիրները:
8. Վերահսկողությունն ու հսկողությունը պատիժներ կատարող մարմինների և հիմնարկների
գործունեության նկատմամբ . հիմնախնդիրները:
9. Դատախազական հսկողությունը պատիժներ կատարող մարմինների և հիմնարկների
գործունեության նկատմամբ . հիմնախնդիրները:
10. Դատական վերահսկողությունը պատիժներ կատարող մարմինների և հիմնարկների
գործունեության նկատմամբ հիմնախնդիրները. հիմնախնդիրները:
11. Գերատեսչական վերահսկողությունը պատիժներ կատարող մարմինների և հիմնարկների
գործունեության նկատմամբ :
12. Հասարակական վերահսկողությունը պատիժներ կատարող մարմինների և հիմնարկների
գործունեության նկատմամբ :
13. <<Տուգանք>> պատժատեսակի կատարման կարգն ու պայմանները. հիմնախնդիրները:
14.

<<Որոշակի

պաշտոններ

զբաղեցնելու

կամ

որոշակի

գործունեությամբ

զբաղվելու

իրավունքից զրկելը>> պատժատեսակի կատարման կարգն ու պայմանները. հիմնախնդիրները:
15. <<Հանրային աշխատանքներ >> պատժատեսակի կատարման կարգն ու պայմանները
.հիմնախնդիրները:
16. <<Հատուկ կամ զինվորական կոչումից, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից
զրկելը>> պատժատեսակի կատարման կարգն ու պայմանները :
17. <<Գույքի բռնագրավում>> պատժատեսակի կատարման կարգն ու պայմանները :
18. <<Կալանք>> պատժատեսակի կատարման կարգն ու պայմանները:

19. <<Զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակում>> պատժատեսակի կատարման կարգն
ու պայմանները:
20.Ազատազրկումը`
դրույթները :

որպես

պատժատեսակ,

ազատազրկման

կատարման

ընդհանուր

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

§Ժ. 02.01 հ³Ûáó É»½áõ¦
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