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« Տնտեսական գործունեության բնապահպանական փորձաքննություն » 

մասնագիտացման    մագիստրատուրայի ընդունելության /2017թ./ 

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր 

 

1. Բնօգւոագործման տնեսագիտություն առարկան, մեթոդը և խնդիրները: 

2. էկոլոգուոնւոեսական համակարֆի 3 հիմնական բաղկացուցիչ մասերը: 

3. Բնական միջավայրի դասակարգումը: 

4. Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված գիտատեխնիկական 

հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները: 

5. Բնօգտագործման տնտեսագիտության կողմից լուսաբանվող 2 խումբ միմյանց 

հետ փոխկապակցված խնդիրները: 

6. Բնական պայմաններ հասկացությունը: 

7. Բնական ռեսուսրներ հասկացությունը և նրա ստորաբաժանումը ըստ տարբեր 

հատկանիշների: 

8. Բնական ռեսուրսների և պայմանների դերը հասարակության զարգացման 

տարբեր պատմական փուլերում: 

9. Տեխնոգեն /բնատարողունակ/ տիպի հասկացությունը: 

10. 3 այն էկոլոգիական ֆունկցիաները, որոնք տնտեսական գնահատման կարիք 

ունեն: 

11. Հասարակության և բնության փոխհարաբերության յուրահատկությունները: 

12. Բնական ռեսուրսների և ազգային հարստության միջև կապը: 

13. Արտաքին էֆեկտների, էքստերնալի հասկացությունը, նրանց հաշվարկը 

տնտեսական զարգացման ժամանակ: 

14. Արտաքին էֆեկտների, էքստերնալի առաջացման պատճառները: 

15. Արտաքին էֆեկտների տեսակները: 

16. էքստերնալ ծախսերը և ասիմիլացիոն պոտենցիալի սեփականությունը: 

17. Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի հաշվարկման բարդությունները: 

18. Սպառողի պահվածքի վերլուծությունը: 

19. Սոցիալական ծախսերի դասակարգումը և հածվարկը: 

20. էքստերնալ ծախսերի գնահատականը: 

21. «Աղտոտողը վճարում է» սկզբունքի էությունը: 

22. Արտաքին ծախսերի ինտերնալիզացիա: 

23. Բնական ռեսուրսները, որպես տնտեսական զարգացման գործոն: 

24. էկոլոգուոնւոեսական քաղաքականության 2 մոդելները՝ ճակատային էկոնոմիկա 

և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնադրույթը: 

25. Արտադրական ֆունկցիայի թերությունըֈ 

26. Տնտեսական զարգացմանը խոչընդոտող 2 ակնհայտ սահմանափակումներըֈ 

27. Գլոբալ էկոլոգիական խնդիրներըֈ 

28. Հռոմի ակումբի զեկույցներըֈ 

29. Մեդոուզի աշխատություններըֈ 

30. էկոտոպիայի հիմնադրույթի էությունըֈ 

31. Կայուն տնտեսական զարգացման էությունը և ձևակերպումներըֈ 

32. Կայուն զարգացումն ընդգրկող 2 առանցքային հասկացություններըֈ 

33. Երկարաժամկետ էկոլոգիական հետևանքների ընդգրկումը կայուն զարգացման 

տեսության մեջֈ 

34. Կայուն զարգացումը բնութագրող 4 չափանիշներըֈ 
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35. Կայուն զարգացման տեսակներըֈ 

36. Բնօգտագործման վերջնական արդյունքներըֈ 

37. Բնաապրանքային ուղղահայացֈ 

38. Արտադրության գործոնների փոխկապակցվածության օպտիմիզացիանֈ 

39. Կրիտիկական բնական կապիտալի հիմնադրույթըֈ 

40. Բնատարողունակության հասկացությունը, նրա 2 տիպերըֈ 

41. Բնական ռեսուրսահատույցի հասկացությունըֈ 

42. Բնատարողունակության աճի 2 տեսանկյուններըֈ 

43. Բնության տնտեսական արժեքավորության որոշման անհրաժեշտությունըֈ 

44. Շրջակա միջավայրի ապահովման 3 ֆունկցիաներըֈ 

45. Բնական ռեսուրսների ոչ համարժեք գնահատման բացասական հետևանքներըֈ 

46. Տնտեսական զարգացման ցուցանիշների չափման ժամանակ էկոլոգիական 

գործոնի ընդգրկումը /հումանիտար զարգացման ինդեքս, կայուն տնտեսական 

բարեկեցության ինդեքս/ ֈ 

47. Ինչպես գնահատել բնական բարիքներըֈ 

48. Շրջակա միջավայրի որակը որպես սպառողական բարիքֈ 

49. Վճարելու պատրաստակամության հիմնադրույթը, սպառողի ավելցուկի 

հասկացությունըֈ 

50. Բնական ռեսուրսների և բնական ծառայությունների տնտեսական 

արժեքավորության որոշման եղանակներըֈ 

51. Տնտեսական արժեքավորության որոշման շուկայան գնահատման մեթոդը: 

52. Տնտեսական արժեքավորության գնահատման ռենտային մեթոդը: 

53. Տնտեսական արժեքավորության որոշման ծախսային մոտեցումը: 

54. Տնտեսական արժեքավորության այլընտրանքային արժեքի մեթոդը: 

55. Տնտեսական արժեքավորության որոշման ընդհանուր մեթոդը: 

56. Օգտագործման արժեքի էությունը: 

57. Կողմնակի արժեքի որոշումը: 

58. Չօգտագործման արժեքի հասկացությունը: 

59. Արժեքի սուբյեկտիվ գնահատման մեթոդը: 

60. Տրանսպորտաուղեգրային ծախսերի մեթոդը: 

61. Գեդոնիստական գնագոյացման մեթոդը: 

62. Շրջակա միջավայրի որակը որպես սպառողական բարիք: 

63. Սպառողական ընտրության տեսությունը և օգտակարության ֆունկցիան: 

64. Սահմանային օգտակարություն և սահմանային ծախսեր: 

65. Որոշակի որակի շրջակա միջավայրի պահպանության որոշումը: Լագրանժի և 

Լեոնտևի ֆունկցիաների միջոցով: 

66. Ով՞ է վճարում բնապահպանության գործունեության համար: 

67. Աղտոտող ձեռնարկության վրա ազդելու 2 մեթոդները: 

68. «Վճարում է զոհը» սկզբունքի էությունը: 

69. Բնապահպան ծախսերի բեռի բաշխումը ապրանքաարտադրողի և այն սպառողի 

միջև (1-ին իրավիճակ): 

70. Բնապահպան ծախսերի բեռի բաշխումը ապրանքաարտադրողի և այն սպառողի 

միջև (2-րդ իրավիճակ): 

71. Բնապահպան ծախսերի բեռի բաշխումը ապրանքաարտադրողի և այն սպառողի 

միջև (3-րդ իրավիճակ): 

72. Զոհի և աղտոտողի փոխհարաբերությունների տարբեր մակարդակները: 

73. Բնապահպանության ոլորտը որպես ընդհանուր օգտագործման ոլորտ: 
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74. Շրջակա միջավայրի պահպանության համար վճարելու պատրաստակամության 

որոշումը տարբեր սոցիալական խմբերում: 

75. Զարգացման էկոլոգիզացիա: 

76. Բնության և հասարակության փոխհարաբերակցության արդյունավետ 

մեխանիզմի ստեղծումը: 

77. Բնության և հասարակության փոխհարաբերության էկոնոմիզացիայի 2 հիմնական 

նախադրյալները: 

78. Տնտեսական հաշվարկներում բնական գործոնի դերը: 

79. Ռեսուրսների լիմիտավորման աստիճանը: 

80. Բնօգտագործման կառավարման տնտեսական մեթոդները՝ էկոլոգիական, 

սոցիալական և տնտեսական չափանիշներից ելնելով: 

81. Սպառողական նախասիրության որոշումը սպառման փոփոխական ֆունկցիայի 

օգնությամբ: 

82. Վերականգնվող ռեսուրսները և ռեսուրսային ցիկլը: 

83. Վերականգնման ձևի և հնարավորության սկզբունքների հիման վրա 

առանձնացվող 3 տիպի ռեսուրսներ: 

84. Հասարակության և բնության փոխներգործության 3 ձևերը: 

85. Հողային ռեսուրսները և ագրոպարենային համակարգը: 

86. Հողի բնական բերրիության վերարտադրության 3 տեսակները: 

87. Հողային օրենսգրքի հիմնական դրույթները: 

88. Անտառային ռեսուրսները և նրա ստորաբաժանումը 3 խմբի: 

89. Անտառային ռեսուրսների էկոլոգոտնտեսական ֆունկցիաները: 

90. ՀՀ անտառի ազգային ծրագիր: 

91. ՀՀ անտառի ազգային քաղաքականություն և ռազմավարություն: 

92. Ջրային ռեսուրսները և նրա առանձնահատկությունները: 

93. Ջրատարողունաության որոշումը: 

94. ՀՀ ջրային օրենսգրքի հիմնական դրույթները: 

95. Վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներ: 

96. Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսները որպես էներգիայի այլընտրանքային 

աղբյուր: 

97. Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի տեսակները: 

98. Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի սկզբունքները: 

99. Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմը և հասարակության համակարգը 

բնաապրանքային ուղղահայացի համար: 
 

100. Պիգույի հարկի էությունը: 

101. Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի ձևավորման տարրերը: 

102. էկոլոգիական հարկերի համակարգը: 

103. Աղտոտվածության համար վաճառքի իրավունքի շուկայական մեխանիզմը: 

104. Գրավ - վերադարձ սկզբունքի էությունը: 

105. Բնական միջավայրի աղտոտվածության համար վճարների համակարգը: 

 

 

 

ՀՊՏՀ  Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ 

 

 

 

պրոֆ. Ս. Գևորգյան 

 


