ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Ուսումնական ձեռնարկ
Սպարտակ Սարատիկյան
© Սպարտակ Սարատիկյան 2016
Այս ձեռնարկի կամ դրա որևէ առանձին հատվածի ցանկացած ձևով և
եղանակով վերարտադրությունը, տարածումն ու որոնողական
համակարգերում պահպանումն առանց հեղինակի գրավոր
թույլտվության արգելվում է: Շնորհակալություն հեղինակի աշխատանքը
գնահատելու համար:
Էլեկտրոնային հրատարակության պատրաստեց Մհեր Խաչատրյանը:
Հրատարակվել է Յուփաբում (upub.am)
Բովանդակություն
ԱՌԱՋԱԲԱՆ
1 ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
1.1 Ապրանքագիտության բնորոշումը և հիմնական հասկացությունները
1.2 Պահանջմունքների բովանդակությունն ապրանքագիտության մեջ
1.3 Ապրանքի բնորոշումը, էությունը
1.4 Ապրանքների սպառողական արժեքը
1.5 Սպառման ելակետային իրադրության մոդելավորումը
1.6 Ապրանքագիտության մեթոդը
1.7 Ապրանքագիտության կապը այլ գիտությունների հետ
1.8 Ապրանքագիտության համառոտ պատմությունը և ժամանակակից խնդիրները
1.9 Ապրանքագիտական գործունեության հիմնական ոլորտները
2 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄԸ, ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ
ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄԸ
2.1 Ստանդարտացման էությունը, նպատակները, խնդիրները
2.2 Ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերը
2.3 Ստանդարտացման գիտա-մեթոդական հիմքերը
2.4 Ապրանքների չափագիտական ապահովումը
2.5 Ապրանքների սերտիֆիկացումը
2.6 Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման մարմիններն ու
ծառայությունները

3 ԱՊՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՎՏ)
3.1 Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության դերը, դասակարգումը
3.2 Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվությանը ներկայացվող հիմնական
պահանջները
3.3 Ապրանքների մակնշումը
3.4 Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության հիմնական տեսակները
3.5 Ապրանքների կոդավորումը
4 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
4.1 Ապրանքների դասակարգման բնորոշումը, նշանակությունը
4.2 Ապրանքների դասակարգման տիպերը
4.3 Ապրանքների դասակարգման սկզբունքները և կանոնները
4.4 Ապրանքների դասակարգման հիմնական հատկանիշները
4.5 Ապրանքների դասակարգման ձևերը
4.6 Պարենային ապրանքների դասակարգումը
4.7 Ոչ պարենային ապրանքների դասակարգումը
5 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻՆ
5.1 Ապրանքների տեսականու բնորոշումը, դրա ձևերը
5.2 Ապրանքների տեսականին բնութագրող հիմնական ցուցանիշները
5.3 Ապրանքների տեսականու կառավարումը և ձևավորումը
5.4 Ապրանքների տեսականու ձևավորումն արտադրության մեջ
5.5 Անվնասաբերության կետի որոշումը
5.6 Ապրանքների տեսականու ձևավորումն առևտրում
6 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
6.1 Ապրանքների սպառողական հատկությունների ձևավորման գործոնները
6.2 Ելանյութերի քիմիական կազմը և կառուցվածքը
6.3 Նյութերի քիմիական հատկությունների բնութագիրը
6.4 Նյութերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների բնութագիրը
6.5 Նյութերի և արտադրանքների ջերմային հատկությունների բնութագիրը
6.6 Նյութերի և արտադրանքների օպտիկական հատկությունների բնութագիրը
6.7 Նյութերի և արտադրանքների ակուստիկ հատկությունների բնութագիրը
6.8 Նյութերի և արտադրանքների էլեկտրական հատկությունների բնութագիրը
6.9 Նյութերի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների բնութագիրը
6.10 Նյութերի կենսաբանական հատկությունների բնութագիրը
6.11 Պարենային ապրանքների քիմիական կազմի համառոտ բնութագիրը
7 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
7.1 Ապրանքներին ներկայացվող հիմնական պահանջները
7.2 Ապրանքների սպառողական հատկությունների անվանացանկը
7.3 Ապրանքների սոցիալական նշանակման հատկությունները
7.4 Ապրանքների ֆունկցիոնալ հատկությունները
7.5 Ապրանքների հուսալիության հատկությունները

7.6 Ապրանքների էրգոնոմիկական հատկությունները
7.7 Ապրանքների գեղագիտական հատկությունները
7.8 Ապրանքների էկոլոգիական հատկությունները
7.9 Ապրանքների անվտանգության հատկությունները
7.10 Ապրանքների առանձնահատուկ հատկությունները
8 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
8.1 Ապրանքների սպառողական հատկությունների և ցուցանիշների կարևորության
որոշման մեթոդները
8.2 Արժեքային ռեգրեսիվ կախվածության մեթոդ
8.3 Համարժեք հարաբերակցության մեթոդ
8.4 Սահմանային և նոմինալ արժեքների մեթոդ
8.5 Փորձագիտական մեթոդ
8.6 Սոցիոլոգիական մեթոդ
8.7 Որոշ ապրանքների գեղագիտական ցուցանիշների կարևորության բնութագիրը
9 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԸ, ՈՐԱԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
9.1 Ապրանքների որակի բնորոշումը, էությունը
9.2 Ապրանքների որակի գործոնները
9.3 Որակի ցուցանիշների դասակարգումը
9.4 Ապրանքների որակի ցուցանիշների որոշման օբյեկտիվ մեթոդները
9.5 Ապրանքների որակի ցուցանիշների որոշման սուբյեկտիվ մեթոդները
9.6 Ապրանքների որակի ցուցանիշների որոշման վիճակագրական մեթոդները
9.7 Պարենային ապրանքների որակի առանձնահատկությունները
10 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
10.1 Ապրանքների որակի կառավարման բնորոշումը, նպատակը, էությունը
10.2 Որակի կառավարման հիմնական սկզբունքները
10.3 Որակի կառավարման համակարգեր
11 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՒՄԸ
11.1 Ապրանքների որակի հսկման բնորոշումը, ձևերը
11.2 Ապրանքների տեսակավորումը
11.3 Ապրանքների փորձարկումը
11.4 Ապրանքների որակի վերլուծության վիճակագրական մեթոդները
12 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
12.1 Ապրանքների որակի գնահատման բնորոշումը, սկզբունքները
12.2 Որակի մակարդակի բնորոշումը, տեսակները, գնահատման կարգը
12.3 Ապրանքների որակի մակարդակի գնահատման դիֆերենցիալ մեթոդը
12.4 Ապրանքների որակի մակարդակի գնահատման համալրային մեթոդը
12.5 Ապրանքների որակի մակարդակի գնահատման խառը մեթոդը
12.6 Ապրանքների որակի մակարդակի գնահատումը ցանկալիության ֆունկցիայի
կիրառմամբ
13 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՈՒՄԸ

13.1 Ապրանքների փաթեթավորման նշանակությունը, միջոցները
13.2 Ապրանքների փոխադրումը
13.3 Ապրանքների որակի փոփոխություն առաջացնող գործոնները
13.4 Ապրանքների պահումը
13.5 Պարենային ապրանքների պահածոյացումը
13.6 Ապրանքային կորուստների բնութագիրը, դուրս գրման կարգը
14 ԱՊՐԱՆՔԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
14.1 Ապրանքի մրցունակություն հասկացությունը
14.2 Ապրանքի մրցունակության գնահատման գործոնները
14.3 Ապրանքի մրցունակության գնահատումը
14.4 Ապրանքի մրցունակության բարձրացման ուղիները
15 ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /ՍԻՊ/
15.1 Սպառողների իրավունքների պաշտպանության նորմատիվային հիմքերը
15.2 «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
բովանդակությունը
15.3 Սպառողի իրավունքները ապրանքներ ձեռք բերելու ժամանակ
15.4 Սպառողների իրավունքների պետական և հասարակական պաշտպանությունը
16 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
16.1 Փորձաքննության բնորոշումը, դերը, կառուցվածքը
16.2 Ապրանքների փորձաքննության տեսակները
16.3 Փորձագետի եզրակացության կառուցվածքը և բովանդակությունը
Հավելվածներ
Գրականություն
Կապ հեղինակի հետ

ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Ձեռնարկը կազմվել է 0616 «Ապրանքագիտություն և ապրանքների
փորձաքննություն» մասնագիտության ուսումնական պլանին համապատասխան:
Ձեռնարկում լուսաբանված են ապրանքների սպառողական արժեքի, դրանց
ստանդարտացման, դասակարգման, տեսականու, ներկայացվող պահանջների,
սպառողական հատկությունների, որակի, փաթեթավորման, տեղափոխման,
պահպանման, ապրանքագիտական տեղեկատվության տեսական հարցերը:
Համառոտ ներկայացված են ապրանքագիտության կիրառման մի շարք
բնագավառներ, ինչպիսիք են ապրանքների մրցունակությունը, սպառողների
իրավունքների պաշտպանությունը, ապրանքների փորձաքննությունը:
Ձեռնարկը կարող է ծառայել որպես օժանդակ ուղեցույց ոչ միայն
«Ապրանքագիտություն և ապրանքների փորձաքննություն», այլ նաև «մենեջմենթ»,
«մարքեթինգ», «կոմերցիա», «գովազդ», «մաքսային գործ», «հաշվապահական
հաշվառում», «բիզնեսի կազմակերպում» և այլ մասնագիտացումներով սովորող
ուսանողների համար:
Արդի ապրանքային շուկայում տնտեսավարող ցանկացած ձեռներեց պետք է
կարողանա համադրել շուկայի պահանջմունքները սեփական գործունեության
արդյունքների հետ և հասնել կոմերցիոն հաջողության: Նման ընդունակությունների
զարգացման կարևոր պայմաններից է համապատասխան ապրանքագիտական
գիտելիքների ձեռք բերումը: Այդ պատճառով սույն ձեռնարկը կարող է օգտակար
լինել նաև ապրանքների արտադրության ու իրացման ոլորտներում զբաղված
համապատասխան մասնագետների, անհատ ձեռներեցների համար:
Հեղինակը խորին շնորհակալություն է հայտնում գործընկերներ
Ա.Ս.Կարապետյանին և Ա.Հ.Հովհաննիսյանին` ցուցաբերած աջակցության և
օգտակար խորհուրդների համար:

1 ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
1.1 Ապրանքագիտության բնորոշումը և հիմնական հասկացությունները
Ապրանքագիտությունը գիտություն է ապրանքների մասին: Ռուսաստանում այն
կոչվում է Товароведение, ԱՄՆ-ում` Science in good, իսկ ապրանքագետը` Товаровед,
Good`s manager (ապրանքների կառավարիչ), Sort maker, Expert in good, Expert in
merchandise: Լայն տարածում են ստացել ապրանքագիտության հասկացության
հետևյալ մեկնաբանությունները.
1. «Ինչպես պետք է երիտասարդ մարդիկ առևտուր անեն և իմանան գինը,
նմանապես նկարագրվում են ապրանքների ամենատարբեր տեսակներ, որոնք
ներկրվում են Ռուսիա գերմանացիների և այլ երկրների առևտրականների կողմից»
(1575 թ. Ռուսիայում հրատարակված «Առևտրային գիրք» ուղեցույց):
2.«Ապրանքագիտությունը գիտություն է ապրանքների հատկությունների,
ստացման ու փորձարկման, ինչպես նաև դրանց տնտեսական նշանակության
մասին». Յոհան Բեկման, Գետինգենի համալսարանի պրոֆեսոր (1739-1811 թթ.):
3. «Ապրանքագիտության առարկան հատկապես ապրանքների ճանաչումն է,
գնորդի դիրքից դրանց պիտանիության դիտարկումը: Այդ գիտելիքները տարածվում
են ապրանքների առանձնացման և տեսակավորման, բաժանման, հատկությունների,
փորձարկման կամ ընտրության, գնի ու բարորակության, փչացման, պահպանման ու
խնամքի, շտկման, մշակման, կեղծման, օգտակարության և սպառման, ինչպես նաև
ապրանքների լավագույն ցեղերի ու տեսակների իմացության վրա». Ի. Գ. Լյուդովիցե
«Լիակատար առևտրային համակարգի հիմունքներ» (1756, 1789 թթ.):
4. «Ապրանքագիտությունը բնական գիտական դիսցիպլին է, որն ապրանքների
հատկությունների ուսումնասիրությունը դիտարկում է առևտրային (կոմերցիոն)
տեսանկյունից». Գ. Թոմս, Ի. Գոլֆերտ, Կ. Օխարա, ապրանքագետների վիեննական
դպրոցի ներկայացուցիչներ (1870-ական թթ.):
5. «Ապրանքագիտությունն ապրանքներին վերաբերող բոլոր տեղեկությունների
տրամաբանական և համակարգված, ինչպես նաև պարզագույն սկզբունքների ու
արտահայտման հասցված նկարագրությունն է». Վիկտոր Պելշ, Մանհայմի պրոֆեսոր
(1884-1948 թթ.):
6. «Ապրանքագիտությունը գիտություն է, որը սովորեցնում է ձեռք բերել ճշգրիտ և
օգտակար գիտելիքներ ապրանքների, դրանց տեսակների, ծագման և իրացման
վայրերի, գնման և վաճառքի միջոցների, տեղափոխման և պահպանման
եղանակների մասին». Ի. Վավիլով, Հրապարակային առևտրային տեղեկատվական
բառարան (1856 թ.):

7. «Ապրանքագիտությունը տեխնոլոգիայի ճյուղ է` այդ բառի լայն իմաստով, որի
նպատակն է հնարավոր ճշտությամբ ճանաչել հում նյութերի սպառման տեխնիկան,
որոշել դրանց ծագումը և ցույց տալ լավագույն օգտագործումը».
Հանրագիտարանային բառարան (1896 թ.):
8. «Ապրանքների սպառողական արժեքները հանդիսանում են հատուկ
ինքնուրույն գիտակարգի` ապրանքագիտության առարկան». Կ. Մարքս (1818-1883
թթ.): Այս սահմանումը գործածվում էր նախկին սոցիալիստական երկրների
ապրանքագետների կողմից, և այժմ էլ կիրառվում է:
9. «Ապրանքագիտությունը կիրառական տնտեսագիտական դիսցիպլին է, որն
ուսումնասիրում է աշխատանքի արդյունքների օգտակար հատկությունները,
դասակարգումը, ստանդարտացումը, ապրանքների տեսականու և դրա
կառուցվածքի ձևավորման օրինաչափությունները, ապրանքների որակը
պայմանավորող գործոնները, դրա հսկման և գնահատման եղանակները,
ապրանքների պահպանման պայմանները`դրանց տեղափոխման և պահման
ժամանակ». Խորհրդային Հանրագիտարանային բառարան:
10. «Ապրանքագիտությունը բնական-տեխնիկական գիտակարգ է, որի առարկան
ապրանքների սպառողական արժեքն է»: 1962 թ. Լայպցիգում ընդհանուր
ապրանքագիտության հարցերին նվիրված միջազգային կոնֆերանսի բանաձևից:
11. «Ապրանքագիտությունը սպառողների կարիքների բավարարման և սեփական
օգուտի ստացման նպատակով ծագման վայրից սպառման վայր նյութերի ու
պատրաստի արտադրանքների ֆիզիկական տեղաշարժը պլանավորելու և
վերահսկելու գործունեություն է. «Տնտեսագիտական Մեծ բառարան, խմբագիր`
Ա.Ն.Ազրիլյան (1997 թ.):
Վերոնշյալ և այլ մեկնաբանություններից պարզորոշ երևում է, որ
ապրանքագիտությունը տարբեր ժամանակներում դասվել է առևտրային,
տեղեկատվական, բնական, տեխնիկական, տնտեսագիտական գիտությունների
շարքին: Ներկայումս` ըստ ՀՀ ԲՈՀ-ի (բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով)`
ապրանքագիտությունը համարվում է և տեխնիկական, և` տնտեսագիտական
գիտակարգ: Հաճախ է շեշտադրվում նաև ապրանքագիտության կիրառականտեղեկատվական բնույթը: Այս ամենը վկայում է, որ ապրանքագիտությունը
բազմաառարկայական գիտություն է` խարսխված ամենատարբեր գիտական
բնագավառների վրա:
Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը, կարելի է տալ ապրանքագիտության,
որպես գիտակարգի, հետևյալ ձևակերպումը.
Ապրանքագիտությունը համալրային գիտական առարկա է, որն ուսումնասիրում
է ապրանքի սպառողական արժեքի ձևավորման, պահպանման և փոփոխման
օրինաչափությունները` դրա կենսացիկլի բոլոր փուլերում (նախագծման,
արտադրության, շրջանառության , սպառման և օգտահանման ընթացքում):
Ապրանքագիտության հիմնական հասկացություններն են պահանջմունքը,
ապրանքը, ապրանքների սպառողական արժեքը, ապրանքների որակը,
ապրանքների տեսականին, ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը

(ինֆորմացիան), որոնցից յուրաքանչյուրն ընդգրկում է մի շարք
ենթահասկացություններ: Դրանցից առավել գործածական են.
պահանջմունքների բնագավառում` ֆիզիկական պահանջմունք, հոգևորմշակութային պահանջմունք, սոցիալական պահանջմունք, բիոգեն և սոցիոգեն
պահանջմունք, բացարձակ պահանջմունք, իրական պահանջմունք, վճարունակ
պահանջմունք (պահանջարկ), ընթացիկ, հեռանկարային, անհատական, խմբային,
հասարակական պահանջմունքներ ,
ապրանքի բնագավառում` հումք, կիսաֆաբրիկատ, պատրաստի արտադրանք,
ապրանք, սպառման առարկա,
ապրանքի սպառողական արժեքի բնագավառում` անհատական սպառողական
արժեք, եզակի հասարակական սպառողական արժեք (կամ ուղղակի սպառողական
արժեք), համախառն-հասարակական սպառողական արժեք, սպառողական
հատկություն,
ապրանքների որակի բնագավառում` որակ, որակին ներկայացվող պահանջներ,
որակի գործոններ, օպտիմալ որակ, որակի ցուցանիշ, որակի մակարդակ, որակի
որակի համակարգեր, որակի կառավարում, որակի գնահատում, որակի վերահսկում,
և այլն
ապրանքների տեսականու բնագավառում` ապրանքների տեսականի,
տեսականու կառավարում, տեսականու ձևավորում, ռացիոնալ տեսականի, կայուն և
փոփոխուն տեսականի, պարտադիր տեսականի, տեսականու լայնություն,
խորություն, լիքություն ( ընդգրկունություն),
ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության բնագավառում` մակնիշատեղեկատվական, մակնիշա-պայմանական, շահագործական-ուղեկցող, գովազդատեղեկատվական և այլն:
1.2 Պահանջմունքների բովանդակությունն ապրանքագիտության մեջ
Պահանջմունքը կարիքի դրսևորման յուրահատուկ ձև է, որը պայմանավորված է
մարդու և հասարակության զարգացման մակարդակով: Կարիքն, իր հերթին,
դիտվում է որպես ինչ-որ բանի բացակայության, անբավարարության զգացում:
Պահանջմունքները հանդիսանում են մարդու վարքի դրսևորման նույնքան կարևոր
դրդապատճառ, որքան շարժիչ ուժը, մղումը, գրգիռը, ներքին լարվածությունը,
կամային ձգտումը: Սրանք արտահայտում են կյանքի այն սոցիալական, նյութական և
հոգևոր պայմանները, որոնց ձգտում են հասնել ինչպես հասարակությունն
ամբողջությամբ, այնպես էլ նրա առանձին խմբերը և անդամները: Ի տարբերություն
փիլիսոփայության, քաղաքատնտեսության, հոգեբանության և այլ գիտությունների,
ապրանքագիտության մեջ պահանջմունքները ոչ թե վերացական, այլ կոնկրետ
հասկացություն են:

Ապրանքների հետազոտման մեջ պահանջմունքները. սովորաբար դասակարգում
են ըստ`
-օբյեկտի (կոնկրետ ապրանքատեսակի, ապրանքային խմբի, ապրանքի պարզ
կամ բարդ հատկությունների գծով պահանջմունքներ),
- սուբյեկտի (անհատական, խմբային, հասարակական),
- բնույթի ( ֆիզիկական, մտավոր և սոցիալական ),
- ծագման ( բիոգեն կամ կենսածին և սոցիոգեն կամ հասարակածին,),
- առաջնայնության (ֆիզիոլոգիական, ինքնապահպանման, սիրո, հարգանքի,
ինքնահաստատման) (պատկեր 1),
- բավարարման ժամանակի (ընթացիկ, պարբերական, հեռանկարային),
- քանակական որոշակիության աստիճանի (բացարձակ, իրական, վճարունակ):

Գործնական կարևոր նշանակություն ունի վճարունակ պահանջմունքների, կամ
այսպես կոչված` պահանջարկի դիտարկումը, որովհետև բնակչության
պահանջմունքների բավարարումն, առաջին հերթին, կապված է հենց գնողական
պահանջարկի ուսումնասիրման հետ:
Տարբերում են գնողական պահանջարկի կամ ուղղակի` պահանջարկի մի քանի
ձևեր, ինչպիսիք են իրացված, չբավարարված, ձևավորվող, կայուն, մղումային,
այլընտրանքային և այլ պահանջարկները, որոնք լայնորեն լուսաբանված են
«Պահանջարկի ուսումնասիրում և կանխատեսում» առարկայի շրջանակներում:
1.3 Ապրանքի բնորոշումը, էությունը
Մարդու պահանջմունքները բավարարվում են նյութական և ոչ նյութական
բարիքների միջոցով: Ապրանքը, որպես աշխատանքի արդյունք, նյութական
բարիքների շարքում կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով (պատկեր 2.):

«Ապրանք» բառը ծագում է հռոմեական ապրիլ` «ազատիլ» բայից (Աճառյան
«Հայերեն արմատական բառարան», Համալսարան 1971 թ.): Նախկինում այն ունեցել է
առավել լայն իմաստ։ Այսպես, հայկազյան բառարանում («Նոր բառագիրք
Հայկազեան լեզվի» 1979), «ապրանք» բառը մեկնաբանվում է որպես «իրք ի պետս
ապրելոյ որպես պարենք, հանդերձք, ինչք, պիտույք, ապրուստ, մալ, (որով լիներ
վաճառք և ապրանք), բնիկ կայք, վիճակ կենաց»։ Ժամանակին ապրանքի, որպես
ունեցվածքի, ապրուստի և վաճառքի հիմնական առարկա են հանդիսացել բանող և
մթերատու անասունները։ Թերևս, դրա վկայությունն է կենցաղային լեզվում
պահպանված «ապրանք» բառի գործածության մեկ այլ նշանակություն` «անասուն»,
«ընտանի կենդանի» իմաստով։ Ինչ վերաբերում է ռուսերեն «» բառին, ապա
ըստ Աճառյանի, այն հայերեն տավար («տուար») բառի հնչյունափոխված ձևն է, որը
հայերենից անցել է թուրքերենին (տեվար-tavar, քրդերեն` davar), այնուհետև Ալթայան
երկրամասով փոխանցվել ռուսներին և սլավոններին (tovar-TOBAP): Բնիկ հայկական
տուար-տավար բառի հնախոսական ձևը dipero-բառն է, որը նշանակում է արջառ։
Ներկայումս տավար բառը գործածվում է խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների
(կով, ոչխար, այծ), իսկ dipero-ից պահպանված դիբր և տբր ձևերը որոշ շրջաններում`
արու անասունի` արջառի իմաստով։
Կախված հետազոտման նպատակից և խնդիրներից, գործնականում օգտվում են
ապրանքի տարբեր բնորոշումներից: Այսպես, ստանդարտային սահմանումներում
«ապրանք» հասկացության մեջ ներառվում են նաև աշխատանքը, ծառայությունը:
Շուկայագիտության (մարքեթինգի) մեջ ապրանք համարվում է այն ամենը, ինչը
նախատեսված է շուկայի համար: Քաղաքացիական իրավունքի շրջանակներում
որպես ապրանք ճանաչվում են քաղաքացիական շրջանառությունից չհանված
/այսինքն, չարգելված/ առարկաները, իրերը, որոնք հատուցման հիման վրա կարող
են օտարվել մի անձից (անձերից) մյուսին (մյուսներին): Մաքսային գործում ապրանք
է համարվում մաքսային սահմանը հատող ցանկացած շարժական ունեցվածք,
ինչպես նաև անշարժ գույքի շարքին դասվող փոխադրամիջոց: Առևտրային

շրջանառության մեջ ապրանքը դիտվում է որպես աշխատանքի կամ գործունեության
արդյունք, որը նախատեսված է ոչ թե սեփական սպառման, այլ հետագա վաճառքի
կամ փոխանակման համար: Ընդ որում, ապրանք հասկացության մեջ ներառվում են
նաև ապրանքին ուղեկցող փաստաթղթերը, ինչպիսիք են պահեստային վկայագրերը,
կոնոսամենտը, ապրանքային նշանները: Առևտրի կարգավորման իրավական
ակտերում ապրանքին զուգահեռ գործածվում է նաև «արտադրանք»
հասկացությունը, որը ներառում է արտադրական և տնտեսական նպատակներով
օգտագործվող օբյեկտները` հումքը, նյութերը, կիսապատրաստվածքները,
սարքավորումները: Սակայն, քաղաքացիներին ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք և արտադրության միջոցներ ձեռք բերելու
հնարավորություն ընձեռնելու շնորհիվ այս հասկացությունների միջև
տարբերություններն էապես նվազել են: Այսպես, տնտեսագիտական տեսակետից,
արդյունաբերական կամ գյուղատնտեսական ցանկացած արտադրանք, որը
նախատեսվում է հատուցելի իրացման համար, համարվում է ապրանք, անկախ այն
բանից, դա ձեռք է բերվել արտադրական գործունեության մեջ օգտագործելու, թե
հետագայում վաճառելու նպատակով:
Ապրանքագիտության մեջ ապրանքը դիտվում է, նախ և առաջ, որպես առարկա,
իր, որն իր հատկությունների շնորհիվ բավարարում է մարդու այս կամ այն կոնկրետ
պահանջմունքը: Ընդ որում, ապրանքը կարող է դիտվել որպես կոնկրետ, ընդլայնված
և ընդհանրական արդյունք: Կոնկրետ արդյունքը բազային ֆիզիկական էությունն է,
որն ունի ճշգրիտ բնութագրեր և առաջարկվում է տրված նկարագրի կամ մոդելի,
ծածկագրի տակ:
Ընդլայնված արդյունք հասկացությունն իր մեջ ընդգրկում է ոչ միայն դրա
կոնկրետ էությունը, այլ նաև սպասարկումը: Ընդհանրական է կոչվում այն
արդյունքը, որն արտահայտում է ապրանքի սպառողական հատկությունների
սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը (արդյունավետություն, մրցունակություն,
գերադասելիություն, պահանջմունքների առավել խոր բավարարվածություն և այլն):
1.4 Ապրանքների սպառողական արժեքը
Ամեն մի ապրանք, որպես փոխանակման առարկա, օժտված է սպառողական
արժեքով և փոխանակային արժեքով կամ ուղղակի արժեքով: Սպառողական արժեքը
որոշվում է մարդու որևէ կոնկրետ պահանջմունքը բավարարելու` ապրանքի
ունակությամբ, օգտակարությամբ, պիտանիությամբ, իսկ արժեքը` դրա ստեղծման
համար կատարված հասարակականորեն անհրաժեշտ աշխատանքով: Ի
տարբերություն արժեքի, ապրանքի սպառողական արժեքը կոնկրետ աշխատանքի
արդյունք է և դրսևորվում է դրա օգտագործման, շահագործման կամ սպառման
ժամանակ: Սպառողական արժեքը բնորոշ է աշխատանքի բոլոր արդյունքներին,
որոնք ստեղծված են ինչպես փոխանակման, այնպես էլ անձնական սպառման

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

