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³ßË³ï³ÝùÇ,

ՆԱ ԽԱԲԱՆ

«Տնտեսագիտական տեսություն – 1» դասընթացի երկու առանցքային բաժինների` արտադրողի տնտեսական վարքագծի և արտադրության

գործոնների

շուկաների

թեմաներով,

դասախոսություններից

կազմված ուսումնամեթոդական ձեռնարկը` Ա. Մարտիրոսյանի, Գ.
Պետրոսյանի երկար տարիների գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքն է: Ներկայացված աշխատանքում ընդգրկված բաժինները համապատասխանում են Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության և
միջազգային

տնտեսական

հարաբերությունների»

ամբիոնի

«Տնտե-

սագիտական տեսություն – 1» դասընթացի ծրագրային բովանդակությանը:
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկն առանձնանում է տրամաբանական կուռ կառուցվածքով և նյութի մատուցման հստակությամբ: Այն հեղինակների երկար տարիների համատեղ աշխատանքի արգասիքն է,
որում մանրակրկիտ են ընտրվել նյութի մատուցման շրջանակները,
հասկացությունների կիրառության ուղեծիրը, ինչը ուսանողների համար
կապահովի

ընկալման

կարևորագույն

առավելագույն

առանձնահատկությունը

պարզություն:
թերևս

նյութի

Ձեռնարկի
մատուցման

հաջորդական և համակարգված մատուցումն է` տնտեսագիտական
հասկացությունների և բնորոշումների խիստ շեշտադրությամբ, որն
էապես տարբերվում է արտասահմանյան մի շարք ձեռնարկների առավել
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ազատական

մեկնակերպից:

հնարավորություն

ընձեռել

Հեղինակները

ձգտել

բազմակողմանիորեն

են

ընթերցողին

ու

բազմաշերտ

դիտարկելու տնտեսական գործընթացները` հաշվի առնելով դրանց ոչ
միանշանակ, ընդհուպ` հակասական բնույթը: Փորձը ցույց է տալիս, որ
միկրոտնտեսագիտական ցանկացած հիմնախնդրի ուսումնասիրության
ժամանակ լավագույն դիտարկումը նկարագրությունների լրացումն է
քանակական

չափման

եղանակներով

մեկնաբանություններով:
տրամաբանությամբ,

ինչը

Ձեռնարկը
սկսնակ

ներկայացված
կառուցված

տնտեսագետին

գրաֆիկական
է

վերոնշյալ

անհրաժեշտ

է

տնտեսագիտության բարդ հասկացությունների տիրույթում (արագ)
հստակ կողմնորոշվելու համար: Ձեռնարկը նախատեսված է տնտեսագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, որի նպատակն է
տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ տնտեսագիտական տեսության հիմքերի
վերաբերյալ, մասնավորապես միկրոտնտեսագիտության ասպարեզում:
Արդյունքում, ուսանողը.
- կտիրապետի տնտեսագիտական տեսության հիմնական հասկացություններին՝ արտադրողի տնտեսական վարքագծի և արտադրության
գործոնների շուկայի ուսումնասիրության շրջանակներում,
- կկարողանա վերլուծել և մեկնաբանել միկրոտնտեսական գործընթացները, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում և անցումային տնտեսությամբ երկրներում;
- կծանոթանա միկրոտնտեսագիտական վերլուծության մեթոդաբանությանը, այդ թվում նաև միկրոտնտեսական տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման մեթոդներին:
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Բացի այս ուսանողները կկարողանան «Տնտեսագիտական տեսություն - 1» դասընթացի յուրացման համար օգտվել լրացուցիչ, ևս մեկ հայալեզու ձեռնարկից:
Անկասկած ձեռնարկի գիտական հարատևությունը պայմանավորված է դասախոսների և ուսանողների առաջարկությունների, ցանկությունների և մտքերի անկողմնակալ արտահայտման արգասիքով: Այս
պարագայում հեղինակները լիարժեք պատասխանատվություն են կրում
և պատրաստակամություն են ստանձնում համապատասխան քննարկումների արդյունքում նյութի լավարկման և դասընթացի վերաբերյալ
դասախոսությունների շարունակական շարքի ներկայացման համար:
Հեղինակներն իրենց գոհունակությունը և երախտիքի խոսքերն են
հղում գործընկերներին` ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի

դեկան,

Սարգսյանին,
Միքայելյանին,

տնտեսագիտության

տնտեսագիտության
գրախոս-խմբագիր,

դոկտոր,

դոկտոր,

պրոֆեսոր

պրոֆեսոր

տնտեսագիտության

Հ.
Մ.

Լ.
Վ.

թեկնածու,

դոցենտ Լ. Մ. Սարդարյանին, գրախոս-խմբագիր, տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ Կ. Շ. Եղոյանին, գրախոսներ, տնտեսագիտության
թեկնածու,

դոցենտ

Ն.

Ա.

Մարտիրոսյանին,

տնտեսագիտության

թեկնածու, դոցենտ Ա. Ռ. Ներսիսյանին, տնտեսագիտության թեկնածու Հ.
Գ.

Մարգարյանին,

ինչպես

նաև

այն

մասնագետներին`

Մ.

Ռ.

Եղիազարյանին, Կ. Ռ. Ավետիսյանին, Մ. Մ. Բունիաթյանին, Գ. Պ.
Տոնոյանին, Գ. Մ. Ղուկասյանին, Ա. Վ. Կակոսյանին, Ռ. Ա. Գևորգյանին,
Մ. Ա. Միքայելյանին, Է. Հ. Մարզպանյանին, Կ. Է. Սահակյանին և այլոց,
որոնց հետ քննարկումների ընթացքում արժևորվել է խնդրո առարկան,
հստակեցվել է տնտեսագիտական հասկացությունների և բնորոշումների
շեշտադրությունը,

կիրառության

ուղեծիրը:
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Ինչպես

նաև

մեր

շնորհակալության խոսքն ենք հղում ուսանողներին` Ա. Ասրյանին, Ա.
Իսաջանյանին, Ա. Մելիքսեթյանին, Շ. Օհանյանին, Գ. Չախոյանին, Մ.
Խաչատրյանին, Մ. Ղազարյանին, Լ. Դարբինյանին, Վ. Գաբրիելյանին և
այլոց, աշխատանքն ավելի պարզ ու մատչելի շարադրելու, դյուրըմբռնելի
դարձնելու գործում կատարված առաջարկությունների համար:
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Þ³ñí³ÍùÁ`

Ø. ²ñß³ÏÛ³Ý
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Ø. ²ñß³ÏÛ³Ý

â³÷ëÁ£ 60 x 84 1/16
îå³·ñáõÃÛáõÝÁª ûýë»Ã£ 5,25 ïå© Ù³Ù©
îå³ù³Ý³ÏÁª 200£ îå³·ñí³Í ¿
²/Ò §²ñë»Ý Ä³ÙÑ³ñÛ³Ý¦ ïå³ñ³ÝáõÙ£
ºñ¨³Ý-25« ²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý 1/ 5
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