
ՍՏՈՒԳԱՐՔՈՎ ԱՎԱՐՏՎՈՂ “ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ” 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
 

1. Գործունեություն: Գործարարությունը  որպես մարդկային, տնտեսական 

գործունեության հիմնական տեսակ: 

2. Գործունեությունը իբրև սոցիալ-մշակութային երևույթ: Տնտեսական և 

գործարար մշակույթ: 

3. Գործարարության էությունը, սահմանումը, նպատակն ու խնդիրները: 

4. “Գործող անձերի”  դերերի տարբերությունը գործարարության մեջ: 

5. Գործարարության իրականացման սոցիալ-մշակութային պայմանները: 

6. Բարոյական և հոգեբանական նախադրյալների և բաղկացուցիչների դերը 

գործարարության մեջ: 

7. Գործարարություն ու սոցիալական պատասխանատվություն: 

Գործարարություն ու իշխանություն: 

8. Գործարարություն և  բարեգործություն, մեկենասություն: 

9. Հոգեկանը որպես հոգեբանության ուսումնասիրության առարկա: 

10.  Սոցիալական, տնտեսագիտական ու գործարարաության  հոգեբանություն: 

11. Գործարարության հոգեբանության  ուսումնասիրության առարկան  ու 

խնդիրները: 

12. Ջ.Մ.Քեյնսը (̔Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն՚) 

տնտեսագիտության մեջ հոգեբանական գործոնների հաշվառման  

անհրաժեշտության  մասին: 

13. Աշխատանքի, տնտեսական հոգեբանության  ծագումն ու զարգացումը 

տնտեսության պատմության ընթացքում: 

14. Մարդկային պահանջմունքների, շահերի ու գործունեության հոգեբանական 

կողմերի հաշվառումը գործարարության մեջ: 

15. Ա. Մասլոուի տեսությունը (“Մոտիվացիան  և անձնավորությունը” , 1954) 

մարդկային պահանջմունքների մասին: 

16. Վարք, վարքագիծ: Մարդկային վարքի դետերմինացիան գործարարության 

մեջ: 

17. Տնտեսական  վարքագիծ: Վարքագծային տնտեսագիտություն: 

18. Սեփականությունը որպես կարևոր սոցիալ-տնտեսական երևույթ: Նրա 

ազդեցությունը մարդու գործունեության, հոգեբանության ու բարոյականության 

վրա: 

19. Շուկա, շուկայական տնտեսական հարաբերություններ, “շուկայական” 

բնավորություն  և հոգեբանություն: 

20. Շուկայի զգացողություն և մարքեթինգային մտածողություն: Ինտուիցիա, 

ինսայտ  (մտաճառագում): Գովազդի հոգեբանություն: 

21. Մրցակցությունը գործարարության մեջ: Լատիներեն-concurro, “վազում եմ”, 

“բախվում եմ”: Մրցակցության տնտեսական և ոչ տնտեսական ձևերը: 

Մրցակցություն ավելի շուտ և ավելի շատ տնտեսական միջոցներով: 

“Հաճախորդների բուրգ”: 

22.  Փոխշահավետությունը` իր շահերը օպտիմալ կերպով ուրիշների շահերի հետ 

զուgակցելը իբրև մրցակցության հակոտնյա: 



23. Փող: Փողերի փիլիսոփայություն և հոգեբանություն: Փողերի հիմնական 

“աշխատանքային” գործառույթը գործարարության մեջ: 

24. Դերերի տեսության սկզբունքների կիրառումը գործարարության մեջ: Դերի 

կատարման “անձնական ոճ” հասկացությունը: 

25. Գործող անձինք և կատարողները գործարարության բեմահարթակում: 

Գործարարի գլխավոր` ձեռներեցի, մենեջերի, ներդրողի և առաջատարի (լիդերի) 

դերերը:  

26. Գործարար ակտիվություն. պատրաստակամություն գործել անորոշության 

պայմաններում: Ակտիվության ու “գրագիտության”, “պրոֆեսիոնալիզմի” 

փոխհարաբերությունը գործարարության մեջ: 

27.  Խառնվածքի ու բնավորության նշանակության հաշվառումը գործարարության 

մեջ: 

28.  Անձնավորության հոգեկանի կառուցվածքը և գործարար պրակտիկան: 

29.  Ինքնագիտակցություն, “Ես-կոնցեպցիա”: Մարդկային Ես-ի 3 

բաղկացուցիչները (զգացմունքներ, կամք, բանականություն) և դրանց դերը 

գործարարության մեջ: 

30.  “Իմիջի” (հեղինակության, համբավի) էությունը, կազմավորումը և դերը 

գործարար ոլորտում: 

31. Պաշտպանական հոգեբանական մեխանիզմները և դրանց դերը գործարար 

պրակտիկայում: 

32.  Անձնավորության հոգեբանություն: Անձնավորության հոգեբանության 

ձևավորման ու գործառնության մակրո և միկրո միջավայրը: 

33.  Կարծրատիպերի դրական և բացասական նշանակությունը անձնավորության 

կյանքում ու գործարար պրակտիկայում: 

34.  Հաղորդակցության հոգեբանություն: Գործարար հաղորդակցության էությունն 

ու առանձնահատկությունները: 

35. Գործարար բանակցությունների վարման հիմնական տեսակները և վարման 

տեխնիկան: 

36. Պաշտոնական ընդունելությունների հոգեբանական նախապատրաստումը, 

դրանց կազմակերպումը: 

37.  Գործարար շփման ազգային առանձնահատկությունները արևմտյան 

երկրներում: 

38.  Գործարար շփման ազգային առանձնահատկությունները արևելյան 

երկրներում: 

39. Կառավարման հոգեբանություն: Անձնակազմի կառավարում: 

Հարաբերությունների կառուցումը անձնակազմի անդամների հետ: 

40. Ղեկավարման սոցիալ-հոգեբանական պրոբլեմները: Ղեկավարման ոճ: 

41. Բախումները (կոնֆլիկտներ) և դրանց լուծման ուղիները. ստուգել իրեն, 

քայլել, անցնել այն ամենի վրայով, ինչը խանգարում է շարժվել: Իր մեջ գտնել նոր 

որակներ, նոր ռեսուրսներ ու հնարավորություններ բախումը հաղթահարելու ու 

լուծելու համար: 

42. Հոգեբանական ծառայությունների դերը գործարարության մեջ: 

Հոգեախտորոշումը գործարարության մեջ: 

43. Հոգեախտորոշման ձևերը, հոգեբանական թեստեր, պոլիգրաֆների (կեղծիքի 

դետեկտոր), ձեռագրագիտության հնարավորությունների օգտագործում: 

 



 
 

ՍՏՈՒԳԱՐՔՈՎ ԱՎԱՐՏՎՈՂ “ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ”  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 
 

1. Գործարարության բարոյագիտության ուումնասիրության առարկան և 

խնդիրները: 

2. Գործարարությունը իբրև սոցիալ-մշակութային երևույթ: Տնտեսական և 

գործարար մշակույթ: 

3. Գործարարության ծավալումը կապիտալիզմի պայմաններում, նրա վերջնական 

կայացումը 19-20-րդ դդ.  սահմանագծում: 

4. Գործարարության էությունը, սահմանումը, նպատակն ու խնդիրները: 

5. ՙԳործող անձերի՚ տարբեր դերերը գործարարության մեջ: 

6. Գործարարության իրականացման սոցիալ-մշակութային պայմանները: 

7. Բարոյական ու հոգեբանական նախադրյալների և բաղկացուցիչների դերը 

գործարարության մեջ: 

8. Գործարարություն և սոցիալական պատասխանատվություն: Գործարարություն և 

իշխանություն: 

9. Գործարարություն և բարեգործություն, մեկենասություն: 

10. Բարոյագիտության ծագման ու զարգացման հիմնական փուլերը: 

11. Բարոյագիտության, մասնագիտական բարոյագիտության և գործարարության 

բարոյագիտության կապերն ու  փոխհարաբերությունները: 

12. Բարոյագիտոթյան հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները: 

13. Բարոյականության ու գործարարության բարոյականության հիմնական 

գործառույթները: 

14. Աշխատանքային, գործարար հարաբերությունների բարոյականության սաղմերի 

ծագումն ու զարգացումը արևելյան քաղաքակրթություններում:  

15. Աշխատանքային, գործարար հարաբերությունների բարոյականության ծագումն 

ու զարգացումը աևմտյան քաղաքակրթություններում: 

16. Կապիտալիստական քաղաքակրթության ու բարոյականության ծագումն ու 

զարգացումը Եվրոպայում նոր ժամանակներում: 

17. Բողոքականության բարոյական նշանակությունը, կապիտալիզմի, 

“կապիտալիզմի ոգու” զարգացման համար: 

18. “Հոմո սապիենս”, “հոմո մորալիս”, “հոմո էկոնոմիկուս” հասկացությունների 

ծագումն ու օգտագործումը հասարակագիտության մեջ: 

19. Բ. Ֆրանկլինը որպես ամերիկյան կապիտալիզմի ու գործարարության մեծ 

տեսաբան: 

20. Ֆրանկլինյան 13  առաքինութունների բովանդակությունը և նրանց կիրառման 

անհրաժեշտությունը գործարար պրակտիկայում: 

21. Տնտեսական մշակույթի, աշխատանքային, գործարար բարոյականության 

ծագման ու զարգացման առանձնահատկությունները հայ իրականության մեջ: 

22. Եվրոպական մտածողները, հայագետները հայերի գործարար ոգու, գործարար 

մշակույթի մասին: 

23. Գործարարության վարման Ալ. Մանթաշյանցի բարոյահոգեբանական 

համակարգի  էությունը: 



24. Գ. Գյուլբեկյանը որպես միջազգային մակարդակի հայ գործարար, 

գործարարության դիվանագետ: 

25. Գործարարության բարոյականության ու հոգեբանության հարցերի մշակումըԴեյլ 

Քարնեգիի կողմից: 

26. Հերբերտ Քեյսոնի գործարար մտածելակերպի զարգացման “Ոսկե կանոնների” 

բարոյական ու հոգեբանական պահանջները: 

27. Գործարարության բարոյական-հոգեբանական գործոնի հարցերի քննարկումը 

Հարվի Մակկեյի “Ինչպե±ս ողջ մնալ շնաձկների շրջանում” աշխատության մեջ: 

28. Գործարար մարդու 10 պատվիրանները`մշակված արևմտյան քաղաքակրթության 

կողմից: 

29.  Վարվելակարգ /Էթիկետ/: Ընդհանուր քաղաքացիական, գործարար ու 

դիվանագիտական  վարվելակարգ: 

30. Վարվելակարգի ծագման ու զարգացման համառոտ պատմություն: 

31. ՈՒսանողական վարվելակարգի հիմնական պահանջները: 

32. Գործարարության վարվելակարգի հիմնական բաղկացուցիչներն ու 

գործառույթները: 

33. Գործարարության վարվելակարգը հիմնարկության ներսում: 

34. Եթե± աշխտակիցը կին է: Եթե± ղեկավարն է կին: 

35. Հիմնարկ է եկել հաճախորդ: 

36. Ինչպե±ս գրել գործարար նամակ: Գործարար նամակի 

առանձնահատկությունները: 

37. Ծառայողական հեռախոս և ծառայողական խոսակցությունների վարում 

հեռախոսով: 

38. էթիկետ: Վարքի հիմնական կանոնները ինտերնետ ցանցում: 

39. Հոգեկանը որպես հոգեբանության ուսումնասիրության առարկա: 

40. Սոցիալական,  տնտեսագիտական ո գործարարության հոգեբանություն: 

41. Գործարարության հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան ու խնդիրները: 

42. Ջ.Մ.Քեյնսը /”Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն”/ 

տնտեսագիտության մեջ հոգեբանական գործոնների հաշվառման 

անհրաժեշտության մասին: 

43. Աշխատանքի, տնտեսական հոգեբանության ծագումն ու զարգացումը 

տնտեսության պատմության ընթացքում: 

44. Մարդկային պահանջմունքների, շահերի ու գործունեության հոգեբանական 

կողմերի հաշվառումը գործարարության մեջ: 

45. Ա. Մասլոուի տեսությունը /”Մոտիվացիան և անձնավորությունը”, 1954/ 

մարդկային պահանջմունքների մասին: 

46. Վարք, վարքագիծ: Մարդկային վարքագծի դետերմինացիան գործարարության 

մեջ: 

47. Տնտեսական վարքագիծ: Վարքագծային տնտեսագիտություն: 

48. Սեփականությունը որպես կարևոր սոցիալ-տնտեսական երևույթ: Նրա  

ազդեցությունը մարդու գործունեության, հոգեբանության ու բարոյականության վրա: 

49. Շուկա, շուկայական տնտեսական հարաբերութուններ, “շուկայական” 

բնավորություն և հոգեբանություն: 

50. Շուկայի զգացողություն և  մարքեթինգային մտածողություն: Ինտուիցիա, ինսայտ 

/մտաճառագում/: Գովազդի հոգեբանություն: 



51. Մրցակցությունը գործարարության մեջ: Լատիներեն – concurro- “վազում եմ”, 

“բախվում եմ”: Մրցակցության տնտեսական և ոչ տնտեսական ձևերը: 

Մրցակցություն ավելի շուտ և ավելի շատ տնտեսական միջոցներով: 

“Հաճախորդների բուրգ”: 

52. Փոխշահավետությունը` շահերը օպտիմալ կերպով ուրիշների շահերի հետ 

զուգակցելը, իբրև մրցակցության հակոտնյա: 

53. Փող: Փողի փիլիսոփայություն և հոգեբանություն: Փողերի հիմնական 

“աշխատանքային” գործառույթը գործարարության մեջ: 

54. Դերերի տեսության սկզբունքների կիրառումը գործարարության մեջ: Դերի 

կատարման “անձնական ոճ” հասկացությունը: 

55. Գործող անձինք և կատարողները գործարարության բեմահարթակում: 

Գործարարի գլխավոր` ձեռներեցի, մենեջերի, ներդրողի և առաջատարի /լիդերի/ 

դերերը: 

56. Գործարար ակտիվություն. պատրաստակամություն գործել անորոշության 

պայմաններում: Ակտիվության ու “գրագիտության”, “պրոֆեսիոնալիզմի” 

փոխհարաբերությունը գործարարության մեջ: 

57. Խառնվածքի ու բնավորության նշանակության հաշվառումը գործարարության 

մեջ: 

58. Անձնավորության հոգեկանի կառուցվածքը և գործարար պրակտիկան: 

59. Ինքնագիտակցություն, “Ես-կոնցեպցիա”: Մարդկային Ես-ի 3 բաղկացուցիչները 

(զգացմունքներ, կամք, բանականություն) և դրանց դերը գործարարության մեջ: 

60. “Իմիջի” (հեղինակության, համբավի) էությունը, կազմավորումը և դերը 

գործարար ոլորտում: 

61. Անձնավորության հոգեբանություն: Անձնավորության հոգեբանության 

ձևավորման ու գործառնության մակրո և միկրո միջավայրը: 

62. Կարծրատիպերի դրական և բացասական նշանակությունը անձնավորության 

կյանքում ու գործարար պրակտիկայում: 

63. Հաղորդակցության հոգեբանություն: Գործարար հաղորդակցության էությունն ու 

առանձնահատկությունները: 

64. Գործարար բանակցությունների վարման հիմնական տեսակները և վարման 

տեխնիկան: 

65. Պաշտոնական ընդունելությունների հոգեբանական նախապատրաստումը, 

դրանց կազմակերպումը: 

66. Գործարար շփման ազգային առանձնահատկությունները արևմտյան երկրներում: 

67. Գործարար շփման ազգային առանձնահատկությունները արևելյան երկրներում: 

68. Կառավարման հոգեբանություն: Անձնակազմի կառավարում: 

Հարաբերությունների կառուցումը անձնակազմի անդամների հետ: 

69. Ղեկավարման սոցիալ – հոգեբանական պրոբլեմները: Ղեկավարման ոճ: 

70. Բախումները (կոնֆլիկտներ) և դրանց լուծման ուղիները. ստուգել իրեն,  քայլել, 

անցնել այն ամենի վրայով, ինչը խանգարում է շարժվել: Իր մեջ գտնել նոր որակներ, 

նոր ռեսուրսներ ու հնարավորություններ բախումը հաղթահարելու ու լուծելու 

համար: 

71. Հոգեբանական ծառայությունների դերը գործարարության մեջ: 

Հոգեախտորոշումը գործարարության մեջ: 

72. Հոգեախտորոշման ձևերը, հոգեբանական թեստեր, պոլիգրաֆների (կեղծիքի 

դետեկտոր), ձեռագրագիտության հնարավորությունների օգտագործում և այլն:                                                                                        



 
   
 


