
 

 

 

Շեմային քննություն` Տնտեսական գործընթացների մոդելավորում 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 

«Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ» կրթական ծրագրի 

մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության շեմային քննության 

 
 
Գծային ծրագրավորման խնդիրներ 

1. Տնտեսամաթեմատիկական մոդելի հասկացությունը և մոդելավորման գործընթացը։ 

2. Գծային ծրագրավորման (ԳԾ) խնդրի տեսքերը։ 

3. Ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման խնդիր: 

4. Ցանկատարածությունների օպտիմալ օգտագործման խնդիր: 

5. Նորմալ սննդի խնդիր: 

6. Նպատակային ֆունկցիայի մակարդակի գիծ, գրադիենտ: 

7. ԳԾ խնդրի լուծման երկրաչափական եղանակը: 

8. ԳԾ խնդրի լավագույն լուծման գոյության թեորեմը։ 
9. Գագաթների բազմության մեջ լավագույն լուծման գոյության հիմնական թեորեմը։ 

 

Երկակի խնդիրներ 

10. Երկակի խնդիրներ կազմելու կանոնները։ 

11. Երկակիության տեսության 1 - 4 լեմերը։ 

12. Երկակիության տեսության թեորեմները։ 

13. Կոշտ և ոչ կոշտ սահմանափակումներ։ 

14. Երկակի խնդրի տնտեսագիտական մեկնաբանությունը։ 

 
Տրանսպորտային խնդիր 

15. Տրանսպորտային խնդրի մոդելը: 

16. Փակ և բաց տրանսպորտային խնդիրներ: 

17. Տրանսպորտային խնդրի լավագույն լուծման գոյության թեորեմը: 

18. Տրանսպորտային խնդրի երկակին: 

19. Լուծման պոտենցիալների եղանակը: 

 

Տնտեսաչափություն 

20. Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը: 

21. Փոքրագույն քառակուսիների եղանակով եղանակով ստացված գնահատականների 

հատկությունները: 



22. Գծային ռեգրեսիոն մոդելներ: 

23. Գծային ռեգրեսիոն  մոդելների համակարգեր: 

24. Մնացորդների վերլուծություն: 

Խաղերի տեսություն 

25. Խաղերի տեսության հիմնական հասկացությունները: 

26. Խաղերի դասակարգումը, տեսակները և ձևայնացումը: 

27. Վերջավոր և անվերջ խաղեր: 

28. Հակամարտ վերջավոր խաղեր, maxmin և minmax ֆունկցիաների կիրառումը: 

29. Ոչ զրոյական գումարով խաղեր, Նեշի լուծում, բանտարկյալի խաղը: 

30. «Ընտանեկան վեճ» խաղը և դրա օպտիմալ լուծումը: 

31. Ոչ զրոյական գումարով խաղերի հնարավոր շահումների բազմությունը: 

32. Խաղերի տեսության կիրառումը տնտեսական դուոպոլիայում և մակրոտնտեսական 

խնդիրներում: 

33. Էջվորտի արկղը: 

34. Դիրքային խաղեր: 

 

Ընդհանուր օգտակարության ֆունկցիա։ 

35. Համաչափելիության, չհագեցվածության և տրանզիտիվության աքսիոմներ: 

36. Ընդհանուր օգտակարության ֆունկցիայի սահմանումը, հատկությունները։ 

37. Անտարբերության կորեր, հատկություններ։ 

38. Ընդհանուր օգտակարության ֆունկցիայի փոփոխությունն անտարբերության կորի վրա: 

39. Սահմանային օգտակարություն և փոխարինելիության սահմանային նորմա։ 

40. Սպառողի վարքի մոդելավորումը: 

41. Օգտակարության մաքսիմիզացիա և պահանջարկի կոր: 

42. Բյուջետային գծի և ընդհանուր օգտակարության ֆունկցիայի գրադիենտ վեկտորները: 

43. Լագրանժի հավասարումը և դրա ածանցյալները: 

44. Կշռող ֆունկցիա, հատկությունները: 

 

Տնտեսության միջճյուղային հաշվեկշիռ 

45. Միջճյուղային հաշվեկշիռn արժեքային տեսքով: 

46. Միջճյուղային հաշվեկշռի կախվածությունները: 

47. Ուղղակի ծախսման գործակից: 

48. Միջճյուղային հաշվեշռի հիմնական հավասարումը: 

49. Անուղղակի և լրիվ ծախսման գործակիցներ: 

 

Ֆինանսական գործընթացների մոդելավորում 

50. Պարզ և բարդ տոկոսների և ֆինանսական գործիքների  ներկա արժեքի հաշվարկ:  

51. Արժեթղթերի պորտֆելի շուկայական և ոչ շուկայական ռիսկերի գնահատում: 

52. Ժամանակը որպես ֆինանսական գործառնությունների բաղադրիչ: Արժեթղթերի 

ժամկետայնության գնահատում: 



53. Ֆինանսական գործիքների եկամտաբերություն: Եկամտաբերության կորեր: 

54. Արժեթղթերի սպասվող եկամտաբերության հաշվարկ:  

55. Արժեթղթերի փաթեթի մոդիֆիկացիոն մոդել: 

 

Գրականության ցանկ 
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