
Образовательная программа «Экономика» 

Направление подготовки:38.03.01«Экономика», очная форма обучения 

Дисциплина: ИТ в экономике (продвинутый курс) 

Трудоёмкость: 72 академических часа (2 академических кредита).  

Форма итогового контроля: зачет 

Аннотация 

Курс «ИТ в экономике (продвинутый курс)» направлен на формирование навыков 

необходимых для проведения анализа экономических данных.  

Используется подход к обучению анализу данных в среде прикладной программы 

пакетаMSOffice - Microsoft Excel, через решение типовых задач. Программное обеспечение 

для работы с электронными таблицами является одним из наиболее распространенных 

программных продуктов, используемых на работе во всем мире. Научиться уверенно 

использовать Microsoft Excel означает добавить очень ценный актив в портфель 

возможностей трудоустройства. В то время, когда вакансии по цифровым навыкам растут 

намного быстрее, чем работы по нецифровому графику, необходимо опередить остальных, 

добавив навыки Excel в свой портфель вакансий. 

Проведение анализа данных является актуальной проблемой для всех компаний. 

Главная цель анализа – дать информацию, полезную для принятия управленческих решений, 

лучшего понимания бизнеса. Научить анализировать данные сложно. Данный курс 

охватывает практику управленческой аналитики в среде электронных таблиц MS Office.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:Дисциплина «ИТ в экономике 

(продвинутый курс)» относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплина 

по выбору) и взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, так как дает базу для 

дальнейшего сбора базы данных и анализа.   

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины - для прохождения данной дисциплины студент должен пройти 

курс «Основы ИТ в экономике». 

 

 

 

 

 

 



Educational program "Economics" 

Direction of training:38.03.01 "Economics", full-time education 

Discipline: IT in Economics (advanced course) 

Labor intensity: 72 academic hours (2 academic credits). 

Final control form:set-off 

Annotation 

The course "IT in Economics (Advanced Course)" is aimed at developing the skills 

necessary for the analysis of economic data. 

The course uses the approach of teaching data analysis through an application program of the 

MS Office package - Microsoft Excel, through solving typical problems. Spreadsheet software is 

one of the most common software products used at work around the world. Being able to 

confidently use Microsoft Excel means you can add a very valuable asset to a portfolio of job 

opportunities. At a time when digital skills jobs are growing much faster than non-digital ones, you 

need to stay ahead of the rest by adding Excel skills to your job portfolio. 

Analyzing data is an urgent problem for all companies. The main purpose of the analysis is 

to provide information useful for making management decisions and better understanding the 

business. Learning to analyze data is difficult. This course covers the practice of management 

analytics in the MS Office spreadsheet environment. 

Relationship with other disciplines of the specialty: The discipline "IT in economics 

(advanced course)" refers to the variable part of the professional cycle (optional discipline) and is 

interconnected with other ones of the curriculum, as it provides the basis for further collection of the 

database and analysis. 

Requirements for the initial levels of knowledge, skills and abilities of students for passing 

the discipline - before passing this discipline, the student must complete the course "Fundamentals 

of IT in Economics" 

 

 

 

 

 

 

 



Կրթական ծրագիր  «Տնտեսագիտություն» 

Ուսուցման ուղղություն. 38.03.01 «Տնտեսագիտություն»,  առկա ուսուցում 

Առարկա. ՏՏ տնտեսագիտության մեջ (խորացված դասընթաց) 

Աշխատանքի ինտենսիվությունը ՝ 72 ակադեմիական ժամ (2 ակադեմիական կրեդիտ): 

Վերջնական հսկողության ձև. ստուգարք 

Անոտացիա 

«ՏՏ տնտեսագիտության մեջ (խորացված դասընթաց)» դասընթացն ուղղված է 

տնտեսական տվյալների վերլուծության համար անհրաժեշտ հմտությունների զարգացմանը: 

Դասի ընթացքում օգտագործվում է տվյալների վերլուծություն ուսուցանելու համար 

MS Office փաթեթի `Microsoft Excel- ի կիրառական ծրագրի միջավայրում` բնորոշ խնդիրներ 

լուծելու միջոցով:  

Էլեկտրոնային աղյուսակների հետ աշխատանքում ծրագրային  ապահովումը 

ամենատարածված ծրագրային արտադրանքներից մեկն է, որն օգտագործվում է ամբողջ 

աշխարհում: Սովորել օգտագործել Microsoft Excel- ը վստահորեն  նշանակում է շատ 

արժեքավոր ակտիվ ավելացնել ձեր աշխատանքային  պորտֆելին: Այն ժամանակ, երբ 

թվային հմտությունների հետ կապված թափուր աշխատատեղերը շատ ավելի արագ են 

աճում, քան ոչ թվային աշխատատեղերը, դուք պետք է մնաք առջևում ՝ ձեր աշխատանքի 

պորտֆելում ավելացնելով Excel հմտություններ: 

Տվյալների վերլուծությունը հրատապ խնդիր է բոլոր ընկերությունների համար: 

Վերլուծության հիմնական նպատակը կառավարման որոշումներ կայացնելու և բիզնեսն 

ավելի լավ հասկանալու համար օգտակար տեղեկատվություն տրամադրելն է: Տվյալները 

վերլուծում սովորելը բարդ է: Այս դասընթացն ընդգրկում է կառավարման վերլուծության 

պրակտիկան MS Office աղյուսակի միջավայրում: 

Ուսանողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների նախնական 

մակարդակների պահանջները ՝ առարկան անցնելու համար. Այս առարկան անցնելու 

համար ուսանողը պետք է ավարտի «ՏՏ հիմունքները տնտեսագիտության մեջ» դասընթացը: 

 


