
<<Կառավարում>>   մասնագիտության 2021-2023 մագիստրատուրայի  կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները 

 

 Ընդհանրական  Մասնագիտական 

Ը 1 Մասնագիտական գործունեության շրջանակներում 

արդիական հիմնախնդիրների  հետազոտական 

աշխատանքներ իրականացնելու օտար /ռուսերեն և 

անգլերեն/ լեզվի անհրաժեշտ գիտելիքների իմացություն և   

բանավոր,  գրագետ արտահայտելու, գրավոր 

ներկայացնելու կարողություններ 

Մ 1 Մասնագիտական  հիմնարար հասկացությունների գիտելիքներ և 

իմացություն մասնագիտության  ժամանակակից  

հիմնախնդիրների առանցքային հիմնադրույթների վերաբերյալ 

հիմնարար հասկացությունների, տեսությունների ու մեթոդների 

իմացություն և առաջադեմ գիտելիքներ: 

Ը 2 Հետազոտական բնույթի տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից օգտվելու,  ընդհանրացումներ 

իրականացնելու կարողություներ    

Մ 2 Արդի տնտեսությունների սոցիալտնտեսական,  բանկային ոլորտի, 

տնտեսական քաղաքականությունների  բնագավառի և 

տեսությունների հիմնախնդիրների առաջավոր սկզբունքների ու 

մեթոդների վերաբերյալ խորքային գիտելիքներ և իմացություն  

 Ը 3 Հիմնվելով գիտական հետազոտության արդյունքների վրա՝ 

առկա տեղեկատվությունն ու հիմնախնդիրները 

ներկայացնելու և դրանց վերաբերյալ նոր և ինքնատիպ 

մեկնաբանություններ անելու կարողություններ  

Մ 3 Կառավարման և  տնտեսության պետական կարգավորման, ըստ 

ոլորտների տնտեսագիտության  հիմնադրույթների, վարկածների և 

գիտահետազոտական մեթոդների համընդգրկուն և խոր 

իմացություն  



Ը 4 Դրսևորելով գիտական և մասնագիտական 

բարեխղճություն,ինքնուրույնություն և  անկախություն 

գիտակրթական և մասնագիտական առաջատար 

ոլորտներում նախաձեռնել և ղեկավարել համալիր 

նորարարական գործընթացներ  

Մ 4 ժամանակակից տնտեսությունների  սոցիալական 

քաղաքականության, տնտեսական անվտանգության, մարդկային 

զարգացման հիմնահարցերի հիմնադրույթների, գնահատման 

հայտնի մոտեցումների հիմնավոր գիտելիքների իմացություն    

Ը  5 Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական լայն հանրությանն 

իր եզրահանգումները, համապատասխան 

հիմնավորումները և հետազոտության արդյունքները 

հստակ ու համակարգված ներկայացնելու և դրանք 

մեկնաբանելու բարդ և համալիր գաղափարներ 

առաջադրելու  զարգացած հմտություններ 

Մ 5 Խորը մասնագիտացված գիտելիքներ, այդ թվում վերջին 

ձեռքբերումների վերաբերյալ, որոնք կիրառվում են 

ուսումնառության, հետազոտության և աշխատանքի ընթացքում 

տնտեսության տարբեր մակարդակներում  սոցիալտնտեսական 

հիմնախնդիրների, տնտեսական քաղաքականությունների, 

կառավարման բնագառներում 

Ը 6 Դրսևորելով բավարար ազդեցություն և հանձնառության 

պատրաստակամություն,  ղեկավարել հետազոտական կամ 

մասնագիտական թիմ՝ ստանձնելով թիմի ռազմավարական 

նպատակների իրագործումը վերահսկելու 

պատասխանատվությունը 

Մ 6 Մասնագիտական և/կամ միջմասնագիտական ոլորտներում բարդ 

խնդիրներ լուծելիս և հետազոտություններ կատարելիս ՏՀՏ-ները 

վարժ կիրառելու հմտություններ  

Ը7  Գնահատել իր շարունակական կրթության ու 

մասնագիտական զարգացման կարիքները՝ արդի 

տեխնոլոգիական զարգացումների համատեքստում, ունակ 

լինել շարունակելու ուսումնառությունը արագ փոփոխվող 

Մ 7 Նոր և անծանոթ իրադրություններում տեսական ու գործնական 

խնդիրներ լուծելու համար անհրաժեշտ հետազոտական ու 

նորարական գործունեություն իրականացնելիս՝ 

տնտեսագիտական և կառավարման ոլորտների գիտելիքը 



միջավայրերում համակցելու և նոր գիտելիք ստեղծելու մասնագիտական 

հմտություններ  

Ը8 Պահպանելով ու պաշտպանելով ազգային և 

համամարդկային արժեքները՝ գործել ի նպաստ ազգի և 

պետության հարատև զարգացման՝  

Մ 8 Նորարարության և ռազմավարական կառավարման 

հիմնադրույթների տիրապետմամբ՝  տնտեսության  զարգացման 

ռազմավարական հիմնախնդիրների  լուծման պլանավորման, 

իրականացման վերահսկողության մեխանիզմների 

գործիքակազմի  կիրառման հմտություններ  

  Մ9 Քանակական ու որակական տվյալները խորը վերլուծելու և 

գնահատելու համար՝ ոչ ամբողջական կամ սահմանափակ 

տեղեկատվության պայմաններում կառավարման կամ 

տնտեսագիտության ոլորտներին առնչվող եզրահանգումներ 

անելու և որոշումներ կայացնելու հմտություններ  

  Մ10 Մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրները հետազոտելու, 

արդիական գաղափարներ ու մոտեցումներ առաջադրելու, ինչպես 

նաև ոլորտի գիտելիքի և պրակտիկայի ընդլայնմանը միտված 

նորարարական ու ստեղծագործական լուծումներ առաջարկելու 

հմտություններ 

  Մ11 Նորարարական գիտական հետազոտություններ պլանավորելիս և 

իրականացնելիս,  բարդ տեսական ու գործնական խնդիրներ 

լուծելիս սինթեզի և գնահատման  առաջադեմ մասնագիտական 



հմտություններ  

  Մ 12 Գիտական հետազոտության արդյունքների վրա բարդ և 

վերացական գաղափարներ առաջադրելու,  առկա 

տեղեկատվությունն ու հիմնախնդիրները ներկայացնելու և դրանց 

վերաբերյալ նոր և ինքնատիպ մեկնաբանություններ անելու  

հմտություններ 

  Մ13 Մասնագիտական գործունեության ոլորտում, գիտության 

բնագավառում ինքնատիպ հետազոտություն, որոնք տպագրվում 

են ազգային և միջազգային գրախոսվող հրատարակություններում, 

պլանավորելու և իրականացնելու   հմտություններ 

  



  Մ14  Բարդ և անծանոթ աշխատանքային իրադրությունների 

կառավարման ու վերափոխման ռազմավարական նոր 

մոտեցումներ պահանջող մասնագիտական կամ ուսումնառության 

ոլորտում գործունեություն ծավալելու կարողություներ  

 

 


