ՀԱՐՑԱՇԱՐ
«Էվոլյուցիոն տնտեսագիտություն» դասընթացի
մագիստրատուրայի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն»
մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար
(2019-2020 ուս. տարի)
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Տնտեսագիտության մեջ էվոլյուցիոն գաղափարների էվոլյուցիանֈ
Էվոլյուցիոն մոտեցումը որպես համապարփակ (ունիվերսալ) սկզբունք.
Տնտեսական համակարգը որպես ոչ գծային ու ոչ դարձելի համակարգ.
Տնտեսական էվոլյուցիայի (զարգացման) հիմնական փուլերը ու դրանց
փոխներգործությունը. դիվերգենցիա եւ կոնվերգենցիա
5. Էվոլյուցիոն տեսությունը եւ «մեյնսթրիմը». նմանություններ եւ
հակադրություններֈ
6. էվոլյուցիոն տեսությունը ընդդեմ օրթոդոքսիայի.
7. Էվոլյուցիոն տեսության ուսումնասիրության հիմնախնդիրների
սահմանազատումը. (երկարաժամկետ զարգացման հիմնախնդիրներ,
զարգացման ռեսուրսներ, որմնախորշերի առանձնացման գաղափարը).
8. Տնտեսագիտական կատեգորիաների լեզվով էվոլյուցիայի նկարագրման
խնդիրը.
9. «Նորարարներ - պահպանողականներ» մրցակցության բնույթը եւ
հնարավոր ելքերը.
10. Հավասարակշիռ եւ անհավասարակշիռ գործընթացների դիտարկումը
էվոլյուցիոն տեսության շրջանակներում. շահույթի հիմնախնդիրը.
11. Տնտեսական ագենտների վարքագծի եւ միջավայրի հետ նրանց
փոխհարաբերության վերաբերյալ էվոլյուցիոն մոտեցումը
12. Զարգացման նախորդ հետագծից կախվածությունը եւ ֆիրմայի
վարքագիծը. բազմազանության նվազեցումը եւ փակուղային
տարբերակները.
13. Տնտեսական փոփոխությունների էվոլյուցիոն տեսությունը. Ռ.Նելսոն եւ
Ս.Ուինթերֈ
14. Ֆիրման որպես կազմակերպություն. նրա նպատակները եւ
կարողություններըֈ
15. Կարողությունների դերը էվոլյուցիոն գործընթացում
16. Կարողությունները որպես ծրագիր. կարողությունները եւ անորոշ (ոչ
ակնհայտ) գիտելիքներըֈ
17. Կարողությունները եւ ընտրությունը. գործարարի կարողությունները եւ
վարքագծի ռացիոնալացումը
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18. Կազմակերպության պոտենցիալ հնարավորությունները եւ վարքագիծը
19. Հնասովորույթը որպես կազմակերպության հիշողությունֈ
Հնասովորույթը որպես համաձայնություն
20. Հնասովորույթը որպես կազմակերպության վերահսկմանն ուղղված
նպատակ
21. Հնասովորույթների եւ կարողությունների միջեւ զուգահեռներըֈ
Հնասովորույթ, էվրիստիկա եւ նորարարություն (ինովացիա)
22. Նորամուծությունների առաջացումը եւ տարածումը (դիֆուզիան).
ուսուցումը եւ նմանակումըֈ
23. Հիմնարար (բազիսային) եւ հավելաճային (ինկրեմենտալ) նորամուծություն¬ներ.
24. Միջֆիրմային վստահությունը եւ համագործակցությունը
նորամուծությունների բնագավառումֈ
25. Վստահությունը և սեփականության իրավունքի բաժանան խնդիրը
նորամուծությունների բնագավառում
26. Բաց և փակ նորամուծություններ
27. Տեխնոլոգիական փոփոխությունները եվ ռազմավարական ալյանսները
28. Տեխնոլոգիական նորամուծությունը որպես տնտեսական
փոփոխությունների աղբյուր
29. Էվոլյուցիոն տեսությունը եւ մակրոտնտեսական քաղաքականությունըֈ
Ինֆլյացիայի հիմնախնդիրը էվոլյուցիոն տեսության շրջանակներումֈ
30. Տնտեսական քաղաքականության մոտեցումների ճշգրտումները
էվոլյուցիոն տեսության հայեցակետից
31. Էվոլյուցիոն մակրոգեներացիաները եվ ՀՆԱ դինամիկան
32. Էվոլյուցիոն դրամավարկային քաղաքականության
առանձնահատկությունները
33. Տնտեսական աճի խթանման էվոլյուցիոն տեսությունը
34. Տնտեսական աճի խթանման սելեկտիվ (ընտրողական) և ոչ սելեկտիվ
գործիքները
35. Տնտեսական աճի խթանումը և արդիականացման փուլերը:
36. Տնտեսական աճի խթանման միջազգային փորձը
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