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Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտություն, նրա ուսումնասիրության մեթոդները և
գործառույթները:
Արտադրություն, բաշխում, փոխանակություն և սպառում:
Տնտեսագիտական կատեգորիաները և օրենքները:
Պահանջմունքների էությունը և դասակարգումը:
Սեփականության հասկացությունը և դրա դրսևորման ձևերը:
Փողի ծագումը և էությունը (գործառույթները):
Արժեքի տեսությունը տնտեսագիտության մեջ:
Շուկայական էկոնոմիկայի էությունը, հիմնական տարրերը, դրական ու բացասական
կողմերը:
Պահանջարկի և առաջարկի տեսության հիմունքները:
Պահանջարկի օրենքը և դրա գործողության մեխանիզմը:
Առաջարկի օրենքը և դրա գործողության մեխանիզմը:
Պահանջարկի և առաջարկի փոխհարաբերությունները և հավասարակշռված գնի
ձևավորումը, առաձգականությունը (էլաստիկությունը):
Սպառման էությունը և դերը, սպառողական վարքագծի էությունը և դրա վրա ազդող
գործոնները:
Օգտակարության հասկացությունը: Ընդհանուր և սահմանային օգտակարություն:
Բյուջետային սահմանափակության և անտարբերության կորերի տնտեսագիտական
բովանդակությունը:
Արտադրության գործոնները և դրանց դասակարգման տարբեր մոտեցումները: Արտադրական
հնարավորությունների սահմանը և կորը:
Արտադրական ծախսերի բովանդակությունը և տեսակները:
«Մրցակցություն» հասկացության բովանդակությունը և գործառույթները:Կատարյալ
մրցակցություն և դրա բնորոշ գծերը:
Ոչ կատարյալ մրցակցության էությունը: Օլիգոպոլիստական մրցակցության բնորոշ գծերը և
մոդելները:
Շուկայի մոնոպոլացման կամ կենտրոնացման գնահատման մոտեցումները:
Հակամոնոպոլային քաղաքականության էությունը և եղանակները:
Աշխատանքի շուկայի էությունը: Աշխատանքի առաջարկը և պահանջարկը: Աշխատանքի
շուկայի տեսությունները:
Աշխատավարձի էությունը և տեսությունները: Աշխատավարձի ձևերը: Աշխատավարձի
մակարդակ հասկացությունը:
Կապիտալի էությունը և դրա տարբեր մեկնաբանությունները: Կապիտալի զուտ
արտադրողականության հասկացությունը:
Կապիտալի շուկայի բովանդակությունը: Հիմնական և շրջանառու կապիտալ: Հիմնական
կապիտալի մաշվածքը և ամորտիզացիա հասկացությունը:
Փոխատվական հարաբերությունները որպես կապիտալի շարժի ձև: Փոխատվական
տոկոսադրույքը որպես կապիտալի առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության գին:

26. Հողի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները: Հողային ռենտա: Հողի գինը:
27. Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը, տեսակները: Բաժնետիրական
ընկերություններ:
28. Ձեռնարկատիրության շահույթի տնտեսագիտական բովանդակությունը և դրսևորման ձևերը:
29. Տնտեսության մակրոտնտեսական մակարդակի բնութագիրը: Համախառն ազգային արդյունք
(ՀԱԱ) և համախառն ներքին արդյունք (ՀՀԱ) հասկացությունների էությունը: ՀՆԱ-ի
հաշվարկման եղանակները:
30. Ազգային հարստության էությունը և կառուցվածքը:
31. Ամբողջական պահանջարկի էությունը և դրա վրա ազդող գնային և ոչ գնային գործոնները:
32. Ամբողջական առաջարկի էությունը, դրա կորի տարբեր հատվածների մեկնաբանությունը:
33. Ամբողջական պահանջարկի և ամբողջական առաջարկի փոխազդեցությունը: AD-AS մոդելը:
Մակրոտնտեսական հավասարակշռության տնտեսագիտական բովանդակությունը:
34. Սպառման և խնայողության հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ: Խնայողություն և
ներդրում, դրանց փոխհարաբերության վրա ազդող գործոնները:
35. Մուլտիպլիկատորի և աքսելերատորի տնտեսագիտական բովանդակությունը:
36. Տնտեսական ցիկլը և նրա փուլերը, հիմնական տեսությունները: Հակացիկլային
քաղաքականություն:
37. Զբաղվածություն և գործազրկություն: Լրիվ զբաղվածության քեյնսյան տեսությունը:
Գործազրկության մակարդակի գնահատումը: Օուքենի օրենքը:
38. Փողի ձևերը և դրանց էվոլուցիան: Դրամաշրջանառություն հասկացությունը: Շրջանառության
համար անհրաժեշտ փողի քանակի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ:
39. Վարկային հարաբերությունների բնույթը և համակարգը: Բանկերի էությունը և տեսակները:
Առևտրային բանկերը և դրանց գործառնությունները:
40. Հավասարակշռությունը փողի շուկայում և փողի զանգվածի բաղադրիչները (ագրեգատները):
Դրամական քաղաքականությունը, դրա հիմնական ուղղությունները և մեթոդները:
41. Արժեթղթերի շուկայի էությունը: Արժեթղթերի տեսակները և դրանց
առանձնահատկությունները: Արժեթղթերի կուրսը:
42. Պետական բյուջեի տնտեսագիտական էությունը, նրա եկամուտները և ծախսերը:
43. Հարկի տնտեսագիտական բովանդակությունը և տեսակները, պետության հարկաբյուջետային
քաղաքականությունը, Լաֆերի կորը:
44. Ինֆլյացիայի էությունը, դրսևորման ձևերը և հետևանքները, ինֆլյացիայի պատճառները,
դրսևորման ձևերը և հետևանքները:
45. Ինֆլյացիայի և գործազրկության փոխկապվածությունը: Ֆիլիպսի կորը: Հաքաինֆլյացիոն
քաղաքականությունը և հիմնական ուղղությունները:
46. Եկամտի բաշխման հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ: Եկամուտների
անհավասարությունը և սոցիալական արդարությունը: Լորենցի կորը: Ջինիի գործակիցը:
47. Տնտեսական աճի էությունը և տիպերը: Տնտեսական աճի գործոնները:
48. Տնտեսական աճի տեսությունները և մոդելները: Տնտեսական աճի պետական կարգավորման
մոտեցումները:
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