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ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

I ԱՊՀ կազմակերպությունների ֆինանսներ առարկայից  

 

1. Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների էությունն ու անհրաժեշտությունը 

2. Ագրարային ոլորտում տարբեր կազմակերպաիրավական ձևի տնտեսավարող 

սուբյեկտների ֆինանսների առանձնահատկությունները 

3. Գյուղատնտեսական ապրանք արտադրողների հաշվարկները մատակարարների ու 

•նորդների հետ 

4. Տնտեսավարող սուբյեկտների ընթացիկ ակտիվները և դրանց հատկանիշները 

5. Ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության և օգտագործման արդյունավետության 

հաշվարկման մեթոդիկան 

6. Հիմնական միջոցներով ապահովվածության և դրանց օ•տա•ործման 

արդյունավետության վերլուծությունը 

7. Շահութաբերության ցուցանիշների համակագը և հաշվարկման մեթոդները 

8. Շահութաբերության ցուցանիշների գործոնային վերլուծությունը 

9. Ֆինանսական կայունության էությունը և գնահատման բացարձակ ու հարաբերական 

ցուցանիշները 

10. Գործարար ակտիվության էությունը, դերն ու նշանակությունը 

11. Գործարար ակտիվության գնահատման ցուցանիշների համակարգը 

12. Հասկացություն իրացվելիության մասին և դրա գնահատման ցուցանիշներն ու 

հաշվարկման մեթոդները 

13. Սնանկացման պատճառները և ազդող գործոնները 

14. Տնտեսավարող սուբյեկտի սնանկացման կանխատեսման մեթոդները 

15. Տնտեսավարող սուբյեկտի ֆինանսական առողջացման ուղիները 

16. Տնտեսավարող սուբյեկտների ֆինանսական պլանավորման գործընթացի 

էությունը, սկզբունքները և ֆինանսական պլանավորման մեթոդները 

17. Գործարարության պլանի հասկացությունը, մշակման պայմանները և 

կիրառման ոլորտները 
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II Հարկեր և հարկային քաղաքականություն առարկայից 

1. Պետության հարկային քաղաքականությունը 

2. Հայաստանի հարկային համակարգի կառուցվածքը և բնութագիրը 

3. Հարկային մարմնի իրավունքներն ու պարտականությունները 

4. Շահութահարկի էությունը, դրույքաչափերը և արտոնությունները 

5. Եկամտային հարկի սահմանումը, վճարողները և հաշվարկման համար հարկվող 

եկամուտը 

6. Ավելացված արժեքի հարկի էությունը, հարկ վճարողները, դրույքաչափերը և 

հաշվարկման կարգը 

7. Ակցիզային հարկի էությունը, հարկ վճարողները, դրույքաչափերը և հաշվարկման 

կարգը 

8. Հաստատագրված վճարի էությունը, օբյեկտները և վճարի հարշվարկման կարգը 

9. Գույքահարկի էությունը, վճարողները, հարկվող օբյեկտը և հարկման բազան 

10. Հողի հարկի էությունը, վճարողները և դրույքաչափերը 

11. Պետական պարտքի էությունը, վճարողները և դրույքաչափերը 

12. Շրջանառության հարկի էությունը  

13. Հարկային համակարգի կապը տնտեսական ցուցանիշների հետ 

 

III Դրամաշրջանառություն առարկայից 

1. Փողի գործառույթները և դրանց էությունը 

2. Դրամական համակարգի հասկացությունը, տարրերը և հիմնական տեսակները 

3. Դրամաշրջանառության բնութագրումն ու կազմակերպման սկզբունքները 

4. Փողի բազան, զանգվածը, ագրեգատները և դրանց էությունը 

5. Անկանխիկ հաշվարկներ վճարման հանձնարարագրերով, վճարման պահանջագիր 

հանձնարարագրերով և ակրեդիտիվներով 

6. Պարզ և բարդ տոկոսները: Ֆիշերի հավասարումը և էությունը 

7. Ինֆլյացիայի տեսակները և դրանց բնութագիրը 

8. Հակաինֆլյացիոն քաղաքականությունը և դրսևորման ձևերը 

9. Ազգային և համաշխարհային արժույթային համակարգ 

10. Վճարային հաշվեկշիռ, էությունը և կառուցվածքը 
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IV Բանկային մենեջմենթ առարկայից 

1. Կենտրոնական բանկի խնդիրներն ու գործառույթները 

2. Բանկային համակարգի ձևավորումը և տեսակները 

3. Բանկերի կողմից իրականացվող գործառույթներն ու գործարքները և դրանց 

էությունը 

4. Բանկերի տոկոսային, ոչ տոկոսային եկամուտների և ծախսերի էությունը 

5. Բանկի շահույթի, շահութաբերության հաշվարկը և գործոնային վերլուծությունը 

6. Բանկի քամելս (CAMELS) վերլուծական համակարգը և դրա էությունը 

7. Բանկի տնտեսական նորմատիվները և դրանց էությունը 

8. Լիզին•ը, տեսակները և էությունը 

9. Ֆակտորին•ը, տեսակները և էությունը 

10. Բանկային ռիսկերը, դրանց դասակարգումը և գնահատումը 

 

V Հաշվապահական հաշվառումը գյուղատնտեսության մեջ առարկայից 

1. Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման առանձնահատկությունները 

գյուղատնտեսական կազմակերպություններում 

2. Մատակարարման, արտադրության և իրացման գործընթացների հաշվառումը 

3. Ֆինանսական հաշվառման կազմակերպման փուլերը, դերն ու 

նշանակությունը 

4. Կառավարչական հաշվառման իրականացման դերն ու նշանակությունը 

ա•րարային ոլորտում և ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման 

համեմատական բնութագիրը 

5. Գյուղատնտեսական կազմակերպություններում կիրրառվող սինթետիկ, 

անալիտիկ հաշիվներն ու ենթահաշիվների նշանակությունը 

6. Գյուղատնտեսական արտադրանքի և դրա իրացման ու ֆինանսական 

արդյունքների հաշվառումը 

7. Պահեստային հաշվառման կազմակերպման առանձնահատկությունները 

ա•րարային ոլորտում և մասնագիտացված պահեստներում սկզբնական հաշվառման 

կառուցվածքը 

8. Սկզբնական հաշվառման կազմակերպումը բուսաբուծական ճյուղում և այդ 

ճյուղի ծախսումների և արտադրանքի ելունքի հաշվառումը 
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9. Սկզբնական հաշվառման կազմակերպումը անասնաբուծական ճյուղում և 

ճյուղի ծախսումների և արտադրանքի ելունքի հաշվառումը 

10. Անավարտ արտադրության հաշվարկումն ու հաշվառումը •յուղատնտեսական 

կազմակերպություններում 

11. Ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ակտիվների դասակար•ումն ու հաշվառման 

առանձնահակտկությունները 

12. Ոչ ընթացիկ և ընթացիկ պարտավորությունների դասակար•ումն ու 

հաշվառման առանձնահատկությունները 

13. Գյուղատնտեսական կազմակերպություններում օժանդակ 

արտադրությունների տեսակները և ծառայությունների հաշվառումը 

14. Աշխատանքի վարձատրության հաշվառման առանձնահատկությունները 

ա•րարային ոլորտում: Հաշվետու անձերի հետ հաշվարկների սինթետիկ և 

անալիտիկ հաշվառումը 

15. Ֆինանսական հաշվետվությունների տեսակները, դրանց կազմման և 

ներկայացման կարգը գյուղատնտեսության մեջ: Հաշիվների փակման 

հաջորդականությունը 

 

VI Վիճակագրություն առարկայից 

1. Վիճակագրական դիտարկումը, դինամիկան ձևերը, տեսակները և 

եղանակները: Վիճակագրական ամփոփումներ և խմբավորումներ 

2. Բաշխման ծախքերը և դրանց կառուցումը ըստ որակական ու քանակական 

հատկանիշի: Ընդհատվող և միջակայքային շարքեր 

3. Բացարձակ և հարաբերական մեծություններն ու դրանց տեսակները: Միջին 

մեծությունները և դրանց էությունը ու հաշվարկման կարգը 

4. Վարիացիայի ցուցանիշները և դրանց էությունը 

5. Մոդայի և մեդիանիայի հաշվարկը և էությունը 

6. Դիսպեսիայի տեսակները և դրա գումարման կանոնը: Այլ ընտրանքային 

ալտերտանիվ հատկանիշի դիսպերսիան 

7. Հասկացություն ընտրանքային դիտարկման մասին և ընտրանքային 

դիտարկման սխալներն ու դրանց հաշվարկը 
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8. Սոցիալ-տնտեսական երևույթների փոխկապվածությունների 

վիճակագրություն 

9. Կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն մեթոդների էությունը 

10. Դինամիկայի շարքեր հասկացությունը, դրա տեսակները և կառուցման 

սկզբունքները 

11. Դինամիկայի շարքի վերուծությունը և միջին ցուցանիշները 

12. Հասկացություն ինդեքսների մասին և ինդեքսավորվող ցուցանիշներ 

13. Անհատական, ընդհանուր ինդեքսներ և ագրերգատային ինդեքսներ 

14. Բնակչության վիճակագրություն: Բնակչության թվի, կազմի և բնական ու 

մեխանիկական շարժի ցուցանիշները 

15. Աշխատանքի շուկայի վիճակագրության ցուցանիշների համակար•ը: 

Զբաղվածության և գործազրկության ցուցանիշները 

16. Կազմակերպության աշխատողնրի թվաքանակի և կազմի ցուցանիշները 

17. Ազ•ային հարստության հասկացությունը 

18. Տնտեսության ճյուղերի արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, 

տրանսպորտ և այլ ապրանքների ու ծառայությունների արտադրության 

վիճակագրական ցուցանիշները 

19. Ոչ հիմնական ակտիվների վիճակի շարժի և օգտագործման ցուցանիշները 

20. Բնակչության կենսամակարդակի ցուցանիշների համակարգը: Բնակչության 

տնային տնտեսությունների եկամուտների և սպառման ցուցանիշները 

 

VII Վերահսկում և աուդիտ առարկայից 

1. Ներքին վերահսկողության և արտաքին աուդիտի նշանակությունն ու 

համետամատական բնութագիրը 

2. Աուդիտի իրավունքներն ու պարտականությունները և աուդիտի անցկացման 

առավելություններն ու թերությունները 

3. Աուդիտորական վարման ընթացակարգերը՝ պլանավումից մինչև վերջնական 

վերլուծական ընթացակարգեր 

4. Աուդիտորական հաստատումները և դրա ապացույցների տեսակներն ու 

ձեռբերման ընթացակարգերը 

5. Աուդիտորական եզրակացության և հաշվետվության կառուցվաքծը 
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6. Աուդիտորական կազմակերպություններում պատվիրատուների ընտրությունը 

և աուդիտորական նամակ-պարտավորագրի նշանակությունը 

7. Աուդիտորական միջազգային ստանդարտները և դրանց դերը աուդիտորական 

աշխատանքներում 

8. Խարդախությունների և սխալների բացահայտումն աուդիտորի ու ներքին 

վերահսկողության ժամանակ 

9. Փորձագետների ներգրավումը աուդիտի ու ներքին վերահսկողության 

աշխատանքներում և դրանց կողմից ներկայացվող եզրակացության էությունը 

10. Աուդիտի ռազմավարության դերն ու նշանակությունը 

11. Աուդիտորական ռիսկը, դրա բնորոշ տարրերն ու փոխադարձ կապը 

12. Աուդիտորական պրոֆեսիոնալ վարքագծի նորմենրը և աշխատանքում 

կիրառվող սկզբունքները 

13. Աուդիտորական և ներքին վերահսկողության ստուգումների ձևերն ու 

մեթոդները 

14. Կազմակերպությունների գործունեության անընդհատության աուդիտի 

կազմակերպումը 

15. Հետագա դեպքերի աուդիտի կազմակերպման առանձնահատկությունները 

 

 

 
Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,  

դոցենտ, տ.գ.թ., ______________________________Ջ.Վ. Գևորգյան 


