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Ողջույնի խոսք 
 

Հարգելի' գործընկերներ. 

 

Ողջունում եմ «Հաշվապահական հաշվառման և 

աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» խորագրով 

միջբուհական գիտաժողովի մասնակիցներին:  

Շուրջ քսան տարի է, ինչ մեր հանրապետությունում 

ակտիվ բարեփոխոխումներ են ընթանում հաշվապահական 

հաշվառման և աուդիտի ոլորտում: Անկախացումից հետո, 

նախկին Խորհրդային Միության հանրապետություններից 

Հայաստանը առաջիններից էր, որ որդեգրեց միջազգային 

չափանիշներով ու մոտեցումներով հաշվառման և աուդիտի 

կազմակերպման սկզբունքները, համակարգային բարեփո-

խումներ սկսեց կառավարչական, ֆինանսական, հարկային 

հաշվառման բնագավառներում, և թվում էր, թե այլևս անե-

լիքներ չկան: Սակայն, այս ոլորտում բարեփոխումների պա-

հանջը դեռևս զգալի է, որի վառ ապացույցն են հանդիսանում 

այսօրվա գիտաժողովի ծրագրում տեղ գտած քննարկումներն 

ու ելույթները: 

Այսօր, մեր հանրապետությունում բազում խնդիրներ 

են կուտակվել հարկային քաղաքականության, հաշվառման և 

աուդիտի  միջազգայնորեն ընդունված տարբեր մեթոդաբանա-

կան ուղղություններով: Ներկայումս միջազգային պրակ-

տիկայում մեծ տարածում է գտնում ռազմավարական հաշվա-

ռումը, կառավարչական աուդիտը, բնապահպանական 

հաշվառումը և ոլորտային մի շարք արդիական նոր ուղ-

ղություններ, որոնք քննարկման առարկա են դառնում 

այսօրվա գիտաժողովում:   

Ուրախ ենք ընդգծելու, որ իր բնույթով գիտաժողովը 

առաջինն է, որ կազմակերպվում է Հայաստանում: Հպարտ եմ 

նաև, որ գիտաժողովը տեղի է ունենում «Հաշվապահության 

Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն» կրթական հիմնադրամի 

հովանու ներքո, մի կազմակերպություն, որն իր գործու-
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նեության այս 17 տարիներին անմասն չմնաց մեր 

հանրապետությունում ընթացող հաշվապահական հաշվառ-

ման և աուդիտի բարեփոխումների գործընթացից և շարունա-

կաբար հետամուտ է լինում որակյալ մասնագետների պատ-

րաստմանը: 

Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր զեկուցող-

ներին, որոնք ներկայացնելու են «Հաշվապահական հաշվառ-

ման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» 

գիտաժողովում այն թեմաները, որ ընտրել ենք այս տարվա 

քննարկումների համար: Խոսնակները հիմնականում Հայաս-

տանի Հանրապետության տարբեր բուհերից են: Նրանց մեջ 

կան նաև Լեռնային Ղարաբաղից, ինչպես նաև Ռուսաստանի 

Դաշնությունից մասնակիցներ, որի համար հատուկ շնորհա-

կալություն ենք հայտնում: 

Հուսով ենք, որ այս գիտաժողովը կունենա շարու-

նակական բնույթ, բնագավառի նվիրյալների մոտ կառաջացնի 

իրական հետաքրքրություն և իր ուրույն տեղը կզբաղեցնի մեր 

հանրապետությունում հաշվապահական հաշվառման և 

աուդիտի շարունակական բարեփոխումների գծով իրակա-

նացվող գիտագործնական աշխատանքներում: 

Գիտաժողովի այս օրերին մաղթում ենք ձեզ 

բեղմնավոր և արդյունավետ աշխատանք: 

 
ՀՈՒՄԿ կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն 

 
Հասմիկ Սահակյան 
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Թորոսյան Ա. Տ. 

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա, հայցորդ 

ani_torosian@mail.ru 

 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՅՑԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆՐԸ 

 
Հիմնաբառեր.  մշակութային կապիտալ, մշակութային տնտեսա-

գիտություն, մշակութային արժեք, մշակութային արդյունաբերություն 

 

 

Մարդկային հասարակության երկու առանցքային ոլորտ-

ներում` տնտեսության և մշակույթի փոխհամագործակցության 

հիմնախնդիրները տնտեսագետներին հետաքրքրել են վաղուց: 

Դեռևս դասական դպրոցի տեսաբանների աշխատություններում 

կատարվել են առաջին համապարփակ ուսումնասիրությունները 

խնդրո առարկայի վերաբերյալ. մասնավորապես  գերմանացի 

տնտեսագետ և սոցիոլոգ Ալֆրեդ Վեբերն իր «Արտադրության 

տեղաբաշխման տեսությունը» աշխատության մեջ, ընդգծելով 

արտադրության տեղաբաշխման կախվածությունը արտադրու-

թյան և տրանսպորտային ծախքերից, տեղափոխվող բեռներից և 

հեռավորությունից, կարևորել է նաև իրացման շուկաների 

առկայությունը, օժանդակ շուկաների մոտիկությունը և առավել 

էժան աշխատուժը: Նշված գործոններն, ըստ Վեբերի, նպաստում 

են արդյունաբերական ձեռնարկությունների համակենտրոնաց-

մանը քաղաքային վայրերում1:  

Արտադրության օպտիմալ տեղաբաշխման  վեբերյան տե-

սության մեջ, ինչպես նկատում ենք, կարևորվում են ոչ միայն 

տնտեսության, այլ նաև տարբեր մշակույթների դերը տնտեսու-

թյան զարգացման վրա: Կամ ինչպես նշում է Ուիլյամ Ջեքսոնը` 

«Մշակույթի նյութականացումը դրսևորվում է որպես մշակույթի 

վերաինտեգրման միջոց նյութական, բնական աշխարհի հետ, որի 

                                                 
1Կիրակոսյան Գ., Թավադյան Մ., Գրիգորյան Ս., Տնտեսագիտական 

ուսմունքների պատմություն, ուս. ձեռնարկ, Եր., Տնտեսագետ, 2004թ., 

էջ 273 

mailto:ani_torosian@mail.ru
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մի մասը հանդիսանում է տնտեսագիտությունը»:1  Հետագայում, 

ականավոր տնտեսագետներ Ալեն Պիկոկը, Մարկ Բլաուգը, Ջոն 

Կեննետ Գելբրեյտը, Վիլյամ Բաումոլը և այլոք  իրենց  

հետազոտություններում անդրադարձ կատարեցին այնպիսի 

հարցերի, որոնք միավորում էին տնտեսագիտությունը, արվեստն 

ու մշակույթը: Եվ արդեն 1970-ական թվականների կեսերից 

Դեյվիդ Թրոսբին հետազոտություն սկսեց արվեստի 

տնտեսագիտության շրջանակներում:  

Մեր օրերում մշակույթի տնտեսագիտությունը դարձել է 

ժամանակակից տնտեսագիտության ուսումնասիրության կարևո-

րագույն ոլորտներից մեկը: Ներկայում այն ավելի է գրավում 

մասնագետներին, քան 20 կամ նույնիսկ 10 տարի առաջ: Սակայն 

այժմ էլ տնտեսագիտության և մշակույթի փոխազդեցության 

բազմաթիվ հիմնախնդիրներ մնում են չլուսաբանված: Ուստի, 

կարևորում ենք մշակութային տնտեսագիտությանն առնչվող որոշ 

տնտեսագիտական կատեգորիաների էության ու բնորոշ գծերի 

մեկնաբանումները, ինչպես նաև այն դերակատարումը, որն ունի 

մշակութային կապիտալը տնտեսության մեջ:  

Նոր հազարամյակի սկզբին արդիական և հրատապ 

ուսումնասիրության է արժանի այն հարցը, թե 

տնտեսագիտությունը՝ որպես գիտություն, ինչպե՞ս է վերաբերում 

կամ փորձում վերաբերվել մշակույթին՝ վերջինս դիտարկելով 

տնտեսության զարգացման և՛ բաղկացուցիչ մաս, և՛ խթան: 

Ժամանակաից աշխարհն, ինչպես գիտենք, բնութագրվում է 

գլոբալացման ինտենսիվ գործընթացներով, ազգային տնտե-

սության մեջ տնտեսա-քաղաքական, գաղափարախոսական և 

                                                 
1

 Jackson W. A., Cultural Materialism and Institutional Economies // 

Review of Social Economy, 1996, Vol. 54, P. 221-244 

Peacock A., Rizzo I. (eds). Cultural Economics snd Cultural Policies. 

Dordrecht:Kluwer Academic Publishers, 1994 

Blaug M. (ed). The Economics of the Arts: Selected Readings. L. Martin 

Roberrtson, 1976 

Galbraith J. K. The Liberal Hour. L. Hamish Hamilton,1960 

Baumol W.J., Baumol H. On the Economics of Musical Composition in 

Mozart‘s Vienna // Journal of Ciltural Economics, 1994, No. 18, P. 171-198 
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հոգևոր կապերի առավել խորը փոխազդեցություններով ու 

փոխադարձ կախվածություններով, վերջիններիս ներթափանց-

մամբ համաշխարհային քաղաքակրթության դաշտ: Սակայն, 

որքան էլ ակնհայտ է գլոբալացման հաղթարշավը, այդուհանդերձ 

ազգային-մշակութային բաղադրիչը, ազգային մտածելակերպը, 

ավանդույթները, մշակութային արժեքները  վերոնշյալ տիրույթում 

շարունակում են մնալ ոչ պակաս կարևոր և որոշիչ, քան գլոբալ 

տնտեսական հարաբերությունները:  

   Դարասկզբի բնորոշ միջազգային տնտեսական հարա-

բերությունների նոր երանգապնակը պահպանում է ազգերի միջև 

փոխադարձ հարգանքի, հանդուրժողականության և հումանիզմի 

սկզբունքները, էթնո-մշակութային իրավունքները, նյութական և 

հոգևոր ոլորտներում յուրաքանչյուր ազգին հարիր մշակութային 

արժեքները: Արդ, այս համատեքստում ինչպիսի՞ն են տնտե-

սության և մշակույթի փոխազդեցությունների դրսևորումները. 

Նախ, տնտեսության և մշակույթի փոխազդեցությունները 

բարդ են և հակասական: Մարդկային քաղաքակրթության էվո-

լյուցիոն զարգացման տեսանկյունից անժխտելի է տնտեսական 

կյանքի որոշիչ դերը, սակայն պետք չէ թերագնահատել նաև 

մշակույթի հետադարձ ազդեցությունը տնտեսության զարգացման 

վրա: Նոր գաղափարները, նոր մշակութային արժեքները բոլոր 

ժամանակներում, իրենց ծանրակշիռ ազդեցությունն են ունեցել 

հասարակության տնտեսական առաջընթացի գործում, հիշենք 

թեկուզև գեղանկարչության մեջ իմպրեսիոնիստների պոզիտիվ 

ազդեցությունը հասարակական մտածելակերպի վերափոխման, 

դրան «ազատության» երանգներ հաղորդելու մեջ, կամ ընդ-

հակառակը,  մեր օրերում  անցումային տնտեսություններում ծա-

գած խորը ճգնաժամային երևույթների ազդեցությունը այդ տա-

րիների մշակութային կյանքի հետընթացի, դրանցում նեգատիվ 

երևույթների դրսևորումների վրա` պայմանավորված ֆինան-

սական ռեսուրսների սակավությամբ, մշակույթի ոլորտի սերուցքի 

համատարած արտագաղթով և այլ պատճառներով: Բերենք մի 

պարզ օրինակ. տաղանդավոր ռեժիսորների բացակայությունն 

անշուշտ ազդում է ծառայությունների շուկայի այնպիսի 

հատվածի վրա, ինչպիսին կինոարտադրությունն է: Ասվածը 

վկայում է, որ տնտեսության  և  մշակույթի փոխազդեցություններն 

ու զարգացումները, ինչպես և ցանկացած մեկ այլ ոլորտում, 
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հիմնված են հակասությունների միասնության և պայքարի 

փիլիսոփայական ընկալման վրա: Այս առումով բավական է հիշել  

թեկուզ  ասիական երկրների փորձը: 

Երկրորդ, միջազգային շուկայում երկրի ազգային մրցակ-

ցային առավելությունների  դրսևորման և պահպանման կա-

րևորագույն բաղադրիչներն ամփոփվում են ոչ միայն Մ. Պորտերի 

հանրահայտ «ադամանդ»-ում, այլև երկրում իրականացվող 

մշակութային քաղաքականության մեջ, քաղաքականություն, որը 

կարող է նպաստել առավել էական, կարևոր և շահավետ 

միջոցառումների իրականացմանը` բիզնեսի կազմակերպման, 

բանակցությունների վարման ազգային մոտեցումների առանձնա-

հատկություններից ելնելով: 

Երրորդ, 20-րդ դարի վերջում մարդկային քաղաքակրթու-

թյան և մշակույթի, հոգևոր և նյութական արտադրության փոխհա-

րաբերությունները առավել սրվեցին սոցիալիստական համա-

կարգի փլուզման հետևանքով: Իհարկե, հետարդյունաբերական 

տնտեսակարգը նույնպես չկարողացավ հաղթահարել տնտե-

սության և մշակույթի ոլորտների միջև հակասությունները: 

Չորրորդ, երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակը 

գնահատող ավանդական ցուցանիշներն այսօր բավարար չեն  

բնակչության կենսամակարդակը, կամ ավելին, բարեկեցության 

մակարդակը գնահատելու համար, օրինակ, բնակչության մեկ 

շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, գործազրկության մակարդակը, Ջինի գոր-

ծակիցը և այլն: Միջազգային տնտեսական կառույցների կողմից 

այսօր շրջանառության մեջ են դրվում այնպիսի կատեգորիաներ, 

ինչպես օրինակ, երջանկության համաթիվը,  որոնք առավել խորն 

ու բազմաշերտ են արտացոլում հասարակու-թյան և՛ 

տնտեսական, և՛ քաղաքական, և՛ մշակութային զարգացումները, 

վերջիններս դիտարկելով ազգային մտածելակերպի, 

ավանդույթների և սովորույթների հետ փոխադարձ կապվածու-

թյան և փոխազդեցությունների շրջանակներում: 

Այսպիսով, մշակութային հարաբերությունները կարող են 

դրսևորվել  տնտեսական միջավայրում և մեկնաբանվել տնտեսա-

գիտական տեսանկյունից, և, եթե մշակույթը կարելի է պատ-

կերացնել որպես որոշակի խմբի կողմից համոզմունքների, ար-

ժեքների, ավանդույթների և այլ բաղադրիչների  համակարգ, ապա 

այդ խմբի անդամների միջև մշակութային փոխհարա-
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բերությունները կարող են տնտեսության մեջ մոդելավորվել 

որպես տրանսակցիաներ կամ նյութական բարիքների փոխա-

նակության գործընթացներ: Ասվածից հետևում է, որ մշակութային 

գործունեության կամ կարելի է ասել «մշակութային արդյու-

նաբերության» արդյունքները կարող են դրսևորվել որպես «մշա-

կութային  արտադրանք» և տրամաբանորեն ընդգրկվել արտադ-

րության ոլորտ: Դրանք հավասարազոր դիտարկվում են որպես 

սովորական ապրանքներ և ծառայություններ: Նշենք, որ «մշա-

կութային արդյունաբերություն» հասկացությունն առաջին անգամ 

շրջանառության մեջ է դրվել Մաքս Հորկհայմերի և Թեոդոր 

Ադորնոյի` ֆրանսիական դպրոցի ներկայացուցիչների կողմից  

1947 թվականին ի նշան կոմոդիֆիկացման,  որը ներհատուկ է 

հատկապես մշակույթին: 1  Նշյալ մոտեցումներն իրենց հետագա 

զարգացումներն ունեցան Ստիվեն Կոննորի աշխատություննե-

րում, ով մասնավորապես մատնանշում է. «…այլևս հնարավոր չէ 

անջատել տնտեսական ոլորտը կամ արտադրության ոլորտը 

գաղափարախոսության կամ մշակույթի ոլորտից, քանի որ 

մշակութային արվեստը, պատկերները, ներկայացումները, 

նույնիսկ զգացմունքն ու հոգեբանական կառուցվածքը դարձել են 

տնտեսական աշխարհի մի մասը»:2 

Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ մշա-

կութային ապրանքներն ու ծառայությունները ենթարկվում են 

խաղի այն նույն կանոններին,  որոնք գործում են ցանկացած 

շուկայական տնտեսության պայմաններում: Բավական է նշել 

միայն հանրահայտ գեղանկարիչների աշխատանքների վաճառքն 

աճուրդներում, նրանց նկատմամբ աննկարագրելի պահանջարկը 

և  «աներևակայելի գները»: Կամ ավելի առօրեական մշակութային 

ապրանքների գների ձևավորման մեխանիզմը` օրինակ 

թատերական ներկայացման տոմսերի գինը: Որքան էլ որ 

տաղանդավոր դերասաններ ընդգրկված լինեն թատերական 

ներկայացման մեջ, որքան էլ որ այն նորովի ու գերժամանակակից 

սկզբունքներով ներկայացվի, այդուհանդերձ թատերական ներ-

                                                 
1
 Horkheimer M., Adorno W., Dialektik Der Aufklarung//Philosophische 

Fragmente, Amsterdam 1947, S. 128-176 
2 Connor S., Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the 

Contemporary., Oxford: Blackwell 1997, P. 51 
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կայացման տոմսի արժեքը պայմանավորված է այնպիսի ոչ 

գնային դետերմինանտով, ինչպիսին սպառողների եկամուտներն 

են: Ավելորդ չենք համարում ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ 

մշակույթն, իրականում էապես ազդում է մարդկանց վարքագծի 

վրա, այն ձևավորում է նախընտրություններ և հետևաբար, 

հանրության տնտեսական վարքագծի որոշակի շրջանակ:  

 Այսպիսով, մշակույթն ազդում է տնտեսական գործունե-

ության ցուցանիշների վրա, մշակութային առաջադեմ արժեքները 

դառնում են հասարակության մեջ նորարարությունների ու 

տնտեսական հաջողությունների ուղեկիցներ: Ինչպես Մարկ 

Կասսոնն է նշում, «Տնտեսությունը սովորում է համաձայնության 

գալ մշակույթի հետ» 1 : Եվ ի վերջո, մշակութային արժեքներով 

պայմանավորված պետական մտածողությունն ապահովում է 

երկրի ռազմավարական նպատակների իրականացումը, արդա-

րության ու ընդհանուր բարոյական սկզբունքների արմատա-

վորումը հասարակության մեջ և ամենակարևորը` նպաստում է 

շահերի ներդաշնակեցմանը տվյալ տնտեսական միջավայրում: 

Տեղին է նշել Սին Խուան Մայքլ Սյաոյի  մոտեցումն այս հար-

ցին`«Մշակութային գործոնները չպետք է մեկնաբանվեն որպես 

անհատական սոցիալական վարքագիծ, այլ ավելի շուտ պետք է 

դիտարկվեն որպես կանոնակարգված, ինստիտուցիոնալիզացված 

մշակութային կրթության համալիր` հասարակության մակար-

դակով»:2 Միայն այս մակարդակում, ըստ նրա, կարելի է զուգորդել 

մշակութային վարքագիծը տնտեսական գործունեության հետ: 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Մշակույթի և տնտեսության փոխազդեցության շրջանակը 

ներկայում ենթարկվում է տնտեսագիտական լուրջ հետա-

զոտությունների: Մի կողմից, մշակութային կյանքի զարգացման 

գործում էական դերակատարում ունի հասարակության սոցիալ-

տնտեսական մակարդակը, մյուս կողմից՝ կուտակված մշա-

կութային կապիտալն իր հերթին լուրջ ներգործություն  է ունենում 

                                                 
1 Casson M., Cultural Determinants of Economic Perfоrmance // Journal of 

Comparative Economics, 1993, Vol. 17, P. 418 
2 Hsiao H.-H. M., An East Asian Development Model: Empirical Explorations 

// In Search of an East Asian Development Model / Berger. L.P., Hsiao H.-H. 

M., (eds)., New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1993, P. 20 
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երկրի տնտեսական աճի վրա: Հոդվածում վերլուծության են 

ենթարկվում մշակութային կապիտալի և տնտեսության փոխ-

առնչությունների տեսական մոտեցումներ: 

 

Торосян А.Т.  

Европейская Региональная Образовательная Академия, 

соискатель  

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ОТДАЧИ  

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

Ключевые слова: капитал культуры, экономика культуры,  

                        культурная ценность,   индустрия культуры 

                             

Круг взаимодействия культуры и экономики стран ныне 

находится в центре внимания исследований экономистов. С одной 

стороны, социально-экономическое состояние общества играет 

существенную роль в процессе развития культуры. С другой 

стороны, накопленный капитал культуры в свою очередь имеет 

существенное воздействие не только на поведение людей, но и в 

целом на развитие экономики страны. В статье анализируются 

теоретические аспекты процессов взаимодействия накопленного 

культурного капитала на экономический рост.  

Torosyan T. Ani 

     European Regional Educational Academy, 

       Postgraduate Student 

 

ISSUES OF ECONOMY RETURN ASSEMENT 

DEVELOPMENT OF CULTURE 

 

Key words:  capital of culture, economics of culture, cultural 

value, industries of culture  

 

Sector of relationship between culture and economy country 

currently is lead in the centre of research of many economists. From the 

one hand, social economic condition of society in our days is taking the 

serious role in the process of cultural development, from the another 

hand, accumulated capital of culture in turn making significant impact 
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not only on human behavior, but also on economic development of 

country. In article is analyzing theoretical approaches of relationship 

cultural capital accumulation and economic growth.       

 

 
 Ստեփանյան Ա.Լ.  

Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն,  

ֆինանսների մագիստրոս 

arpine_1980@mail.ru 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. կենսաթոշակային բարեփոխումներ, եկամտային հարկ, 

արձակուրդային գումար, ժամանակավոր անաշխատունակության 

նպաստ, մայրության նպաստ  

 

Հայաստանի Հանրապետությունում նախատեսվեց իրա-

կանացնել կենսաթոշակային բարեփոխումների մի հսկա-

յական փաթեթ, որը մեկնարկեց 2013 թվականի հունվարի 

մեկին: Աշխատանքի վարձատրության միջոցների հարկման 

օրենսդրական դաշտի՝ եկամտային հարկի փոփոխությունը 

կատարվեց երեք սկզբունքների հիման վրա1` 

 աշխատող քաղաքացու փաստացի եկամտի 

չափը չի պակասելու2. 

  չեն նվազելու պետական բյուջեի եկա-

մուտները. 

 գործատուների համար լրացուցիչ հարկային 

բեռ չի առաջանալու: 

Եկամտային հարկի դրույքաչափերի ֆինանսական հե-

տևանքները մեկնաբանելիս ՀՀ-ում գործող առևտրային 

կազմակերպությունում կատարված ուսումնասիրությունները 

թույլ տվեցին հասկանալ, որ գործատուի ծախսի ավելացումը 

նախկինում գործող դրույքաչափերի համեմատ3 մինչև 120,000 

                                                 
1
 http://www.epension.am, 

2
Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենք, Հ. 25 մաս 6: 

3
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ՀՀ դրամ հաստիքների համար կազմում է ընդամենը 0,65-0,93 

% (տե՛ս աղ. 1, աղ. 2, գործատուի ծախսի դինամիկան՝ տե՛ս 

գրաֆիկ 1), իսկ մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ հաստիքների համար՝ 

3-4 %:  
Աշխատանքի վարձատրության համախառն եկամտից կատարվող 

պահումներ 

   Աղյուսակ 1 

Մինչև 2013թ. գործող օրենսդրության պայմաններում 

 

Աշխատավարձի չափը 50,000 60,000 70,000 100,000 

Գործատուի պարտ. Սոց. 

վճարը 

11,500 13,000 14,500 19,000 

Գործատուի ծախսը 61,500 73,000 84,500 119,000 

Վարձու աշխատողի պարտ. 

սոց. վճարը 

1,500 1,800 2,100 3,000 

Վարձու աշխատողի 

եկամտահարկը 

1,600 2,570 3,540 6,450 

Վարձու աշխատողի 

եկամտահարկը և պարտ. սոց. 

վճարի չափը 

3,100 4,370 5,640 9,450 

Աշխատողի փաստացի 

/տնօրինվող/եկամուտը 

46,900 55,630 64,360 90,550 

     

Աշխատանքի վարձատրության համախառն եկամտից կատարվող 

պահումներ 

   Աղյուսակ 21 

Եկամտային հարկի գործողության պայմաններում 

Աշխատավարձի չափը 

(գործատուի ծախսը) 

62,073 73,585 85,132 119,775 

Հարկի(գործատուի ծախսի) 

ավելացում 

573 585 632 775 

Հարկի չափը  15,173 17,955 20,772 29,225 

Վարձու աշխատողի 

փաստացի (տնօրինվող) 

եկամուտը 

46,900 55,630     64,360 90,550 

                                                                                                  
Պարտադիր  սոցիալական  ապահովագրության  վճարների  մասին  ՀՀ  օրենք, 

Եկամտահարկի մասին ՀՀ օրենք 
1
 ՀՀ Կառավարության 31 մայիսի 2012 թվականի N 692-Ն որոշում: 
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Նաև կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվություն-

ների վերլուծության արդյունքում հասկանալի դարձավ, որ 

գործատուի վրա ընկած բեռն կազմակերպության հաստատուն 

ծախսերի գծով եկամտային հարկի գործողության պայման-

ներում աճեց` վարչական աշխատակազմի աշխատավարձը 1,4 

%-ով, իսկ  փոփոխուն ծախսումների գծով՝ արտադրական 

աշխատակազմի աշխատավարձը 2,7 %-ով, սակայն նշված 

փոփոխությունները նկատելի հանգամանք չեն գործատուի 

ծախսի համար: Ինչ վերաբերում է աշխատողի արձա-

կուրդային գումարի 1 , անաշխատունակության նպաստի 2 3 4 , 

մայրության նպաստի հարկման կարգի փոփոխությանը5 (տե՛ս 

գրաֆիկ 2), ապա. 

                                                 
1
 Աշխատանքային օրենսգիրք, Հ. 195 

2
 ՀՀ Կառ. առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գ. 

Խաչատրյանի 01 նոյեմբերի 2012թ. թիվ  27 պաշտոնական պարզաբանում՝ 2012 

թվ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 

կիրարկմամբ պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակության 

նպաստների գումարների հարկման վերաբերյալ 
3
 ՀՀ Կառ. 21 փետրվարի 2013 թվականի N 144-Ն որոշում՝ ժամանակավոր 

անաշխատունակության նպաստների մասին ՀՀ օրենքի առանձին դրույթներ 

կիրարկելու մասին 
4
 ՀՀ Կառ. 14 հուլիսի 2011 թվականի N 1024-Ն որոշում՝ ժամանակավոր 

անաշխատունակության նպաստների մասին ՀՀ օրենքի կիրարկումն 

ապահովելու մասին 
5
 Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին ՀՀ օրենք, Հ. 22 

Գրաֆիկ 1 
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1)  վարձու աշխատողի համախառն եկամտի մաս կազմող 

արձակուրդային գումարից պահվող հարկը եկամտային 

հարկի կիրարկման պայմաններում ավելացել է մոտ 2 անգամ, 

2) հիվանդության նպաստի գումարը ամբողջությամբ 

հարկվում է՝ տվյալ դեպքում 24.4%-ով: Հիվանդության նպաս-

տի գումարից նախկինում գործող հարկային դաշտով հարկա-

յին պարտադիր պահում ընդհանրապես չէր կատարվում, եթե 

գումարը չէր գերազանցում այդ պահին գործող օրենսդրու-

թյամբ  նվազեցվող չափը1՝ 35,000 ՀՀ դրամը, 

3) ակնառու մեծ հարկային բեռի ավելացում է նկատվում 

մայրության նպաստի գումարի համար, որը մոտ 5,8 անգամ 

ավելացել է՝ ընկնելով աշխատողի ուսերին: 

Եկամտային հարկի կիրառմամբ հարկային բեռի փոփո-

խությունից, կազմակերպության ֆինանսական արդյունքի 

փոփոխությունը հասկանալու համար, օգտագործվեց նաև 

գործառնական լծակի էֆեկտը: 2  Գործառնական (արտադ-

րական, տնտեսական) լծակի ազդեցությունը դրսևորվում է այն 

դեպքում, երբ իրացումից հասույթի ցանկացած փոփոխություն 

ուղեկցվում է շահույթի ավելի արագ փոփոխությամբ: Այս 

նպատակով ուսումնասիրվեցին կազմակերպության 2012 և 

2013 թվականների համար նույն պայմաններով աշխատա-

վարձի անալիտիկ հաշվարկները՝ զուգահեռներ անցկացնելով, 

վերլուծվեց հարկային բեռը՝ ըստ դինամիկայի: 2013թ. ուժի մեջ 

                                                 
1
 Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին ՀՀ օրենքը 

2  OL=1+F/Pr, F-հաստատուն ծախսերն են, Pr-շահույթը մինչև հարկումը, 

Բադանյան Լ.Հ.,  «Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը 

արտադրական կազմակերպություններում», 2000 թ. 
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մտած եկամտային հարկի կիրառմամբ 2012թ-ի համար հաշ-

վարկված աշխատավարձի ծախսը համադրվեց մինչև 2013թ. 

գործող օրենսդրության պայմաններում հաշվարկված 2012 թ-ի 

աշխատավարձի ծախսի հետ, որից եզրակացվեց գործատուի 

վրա ընկած բեռի մասին:  

Օգտագործելով եկամտային հարկի ազդեցությամբ փոփո-

խուն (արտադրական աշխատակազմի աշխատավարձ) և հաս-

տատուն (վարչական աշխատակազմի աշխատավարձ) ծախ-

սումների ավելացման կամ պակասեցման ընթացքը՝  գործառ-

նական լծակի օգնությամբ որոշվեց շահույթի աճի կամ 

նվազման տեմպը: Պարզ դարձավ, որ շահույթի փոփոխու-

թյունը հասույթից ավելի զգայուն է դառնում նոր եկամտային 

հարկի ազդեցությունից: Կազմակերպության 2012 թ. գործու-

նեության արդյունքում շահույթի մասը իրացման հասույթից 

կազմեց ընդամենը 4,2 տոկոս, իսկ եկամտային հարկի գործո-

ղության պայմաններում` ընդամենը  3,7 տոկոս: Այսպիսով՝ 

հարկային բեռը գործատուի վրա ավելացավ ընդամենը 4,2–3,7 

= 0,5 տոկոսով, որը նկատելի փոփոխություն չէ գործատուի 

ծախսի համար և չի ազդի կազմակերպության գործարար ակ-

տիվության վրա, հետևաբար զգալի խոչընդոտ չի հանդիսանա 

կազմակերպության ֆինանսական դրության բարելավման` 

տնտեսական գործունեության ֆինանսավորման հնարավորու-

թյան և ինքնազարգացման համար:  

ՀՀ-ում 2013թ. հունվարի 1-ից իրականացված կենսաթոշա-

կային դրական բարեփոխումների նպատակներից էին, մաս-

նավորապես «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի և 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկ-

մամբ,  գործատուների կողմից հաշվետվությունների ներկայ-

ացման գործընթացի հնարավորինս պարզեցումը, գործա-

տուների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների քանակի 

կրճատումն ու ժամանակի խնայողությունը (մեկ պետական 

կառույցի հետ աշխատանքը և անձի աշխատավարձից և դրան 

հավասարեցված եկամուտներից մեկ միասնական հարկի 

հաշվարկը և վճարումը պետական բյուջե), ինչպես նաև այն 

հանգամանքը, որ անձը ինքն է ընտրելու և հետագայում, 

ցանկության դեպքում, փոխելու այն ֆինանսական կազմա-

կերպությունը՝ արժեթղթերի, բաժնետոմսերի, պարտատոմ-
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սերի, բանկերի, ավանդների տեսքով, որտեղ իրականացնելու է 

կենսաթոշակային խնայողությունների կառավարումը: 

ՀՀ-ում գործող օրենսդրության նպատակն է1` 

 սահմանել ֆիզիկական անձանց` ՀՀ քաղաքացիների, 

oտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող 

անձանց աշխատանքային իրավունքների և ազատությունների 

պետական երաշխիքները, 

 նպաստել աշխատանքի բարենպաստ պայմանների 

ստեղծմանը, 

 պաշտպանել աշխատողների և գործատուների իրա-

վունքները ու շահերը:  

 Սակայն վարձու աշխատողների համար ժամանակավոր 

անաշխատունակության նպաստների հաշվարկման ժամանակ 

չպահպանվեց տնօրինվող եկամտի չափի էական նվազեցման 

թույլ չտալու պահանջը: Ավելին, վարձու աշխատողի համար 

հարկային բեռն ավելացավ արձակուրդային գումարի համար 

մոտ 2 անգամ, հիվանդության նպաստի գումարի համար` 

ամբողջ գումարի չափով, իսկ մայրության նպաստի գումարի 

համար` 5,8 անգամ:  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՀՀ կազմակերպություններում վարվող հաշվապահական 

հաշվառման և հարկման ներկա դրվածքը այնպիսին է, որ 

ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումար-

ներ հաշվարկելիս խախտվում է օրենքի պահանջը, այն է՝  

աշխատողների իրավունքների և շահերի պաշտպանումը: Այդ 

իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել և 

առաջինը մշակել նոր վերլուծական ընթացակարգեր, և 

դրույքաչափերի փոփոխություններ իրականացնել վարձու 

աշխատողների համախառն եկամտի, մասնավորապես ժամա-

նակավոր անաշխատունակության նպաստների, ճիշտ 

հաշվառման համար՝ մեծ ուշադրություն դարձնելով մայրու-

թյան նպաստի հաշվարկի մեթոդին, այսպիսով՝ խթան ստեղ-

ծելով պետության կազմավորման և ժողովրդի ապագա աճը 

ապահովող ծնելիության հարցին: 

                                                 
1
 Աշխատանքային օրենսգիրք 
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 Երկրորդ. ՀՀ-ում արդիական դարձած պարտադիր կենսա-

թոշակային նոր համակարգը իր կուտակային բաղադրիչներով 

կիրառել միայն ավելի խորը ուսումնասիրություն կատարելուց 

հետո:  

Երրորդ. կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, գրավ-

չության, հուսալիության և ընդհանրապես իմիջի համար 

հետևողական լինել և թույլ չտալ, որ նվազեցվի նոր ստեղծվող 

աշխատատեղերի հաստիքները՝ դրանով իսկ նպաստելով նոր 

աշխատանքի ընդունվող անձանց սահմանադրական իրա-

վունքների պահպանմանը և պետական բյուջե եկամուտների 

հավաքագրմանը: 
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ПРОБЛЕМЫ  НАЛОГОВОГО УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ 
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Ключевые слова: пенсионная реформа, налог на прибыль, 

отпускные, временное пособие по безработице, пособие по 
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РЕЗЮМЕ 

Текущее положение бухгалтерского учета и налого-

обложения в организациях Республики Армения такова, что при 

расчете временного пособия по безработице нарушается 

основное требование закона, которое заключается в защите 

трудовых прав и интересов работников. 

Именно поэтому необходимо обратить внимание и во-

первых, разработать новые аналитические методы, а также 

внести изменения на ставки приравненных к зарплате доходов 

наемных работников, в частности временного пособия по 

безработице с целью правильного расчета, обращая особое 

внимание на метод расчета пособия по материнству, таким 

образом стимулируя вопрос рождаемости, что и обеспечивает 

формирование государства и рост населения, во-вторых, 

ставшую актуальной в Армении обязательную пенсионную 

систему с ее накопительными компонентами применить только 

после более глубокого изучения, игнорируя укоренение нового 
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мышления, которое заключается в том, чтоб сделать граждан 

участниками и ответственными в вопросе обеспечения 

собственного благосостояния и в-третьих, для финансового 

благосостояния, привлекательности, надежности, а также для 

имиджа компании проследить и не позволять, чтоб были 

снижены ставки вновь созданных вакансий, таким образом 

защищая конституционные права принятых на работу граждан, а 

также содействуя сбору доходов в государственный бюджет. 
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International Accountancy Training Centre,  
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Payroll and Taxation Issues in Armenia 

 

Key words: pension reform, personal income tax, day of payments, 
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ABSTRACT  

Currently, in Armenia is actively going pension and tax reforms, 

with the purpose of stability of the tax revenue, as well as the 

conservation and sustainable tax burden of working people. 

However, analyzing results shows, that because of the individual 

factors are often observed deviations from these principles, which is 

which are interpreted  in this article. 
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Եվրամիության երկրներում ՓՄՁ ոլորտում կատար-

ված հարցումների արդյունքում, զարգացման հիմնական խո-

չընդոտներ են համարվում ֆինանսավորման աղբյուրների 

ձեռքբերումը, փորձառու կառավարիչների պակասը և աշխա-

տակիցների ոչ բավարար հմտությունները, անհավասար 

մրցակցությունը, թողարկման կամ մատուցվող ծառայություն-

ների բարձր ինքնարժեքը, իրացման շուկայում սպառողների 

նեղ շրջանակը, ՓՄՁ կարգավորման օրենսդրական դաշտը: 1 

Ընդ որում, հարցման արդյունքներով արևմտյան երկրներում 

ՓՄՁ սուբյեկտների զարգացման համար առավել լուրջ 

խոչընդոտ է հանդիսանում սպառման շուկան և պոտենցիալ 

գնորդների շրջանակի ընդլայնումը (տես գծապատկեր 1.): 

Հատկանշականն այն է, որ ի տարբերություն մեր երկրի, ֆի-

նանսավորման աղբյուրների հասանելիությունը միջին գործա-

րարության չափերով կազմակերպություններում առավել քիչ 

մտահոգիչ է ոլորտի զարգացման համար, քանի որ վարկային 

ռեսուրսները համեմատաբար և էժան են և հեշտ հասանելի:  

ՓՄՁ ոլորտում ձևավորվող ծախսերը, ելնելով թո-

ղարկման կամ ծառայությունների մատուցման մասշտաբի 

էֆֆեկտից, ի տարբերություն խոշոր կազմակերպությունների, 

համեմատաբար ավելի շատ են միավոր արտադրանքի գծով: 

Այս հանգամանqը փոքր և միջին կազմակերպությունների 

արտադրանքի գնագոյացումը որոշ դեպքերում դարձնում է ոչ 

մրցակցային իրացման շուկայում և ինչ որ չափով խո-

չընդոտում է ոլորտի զարգացմանը: Հատկապես դա վերա-

բերում է շինարարական և վերամշակող կազմակերպություն-

ներին: 

                                                 
1
 Annual Report on European SMEs 2013/2014: A partial and fragile 

recovery, p.26  
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փորձառու կառավարիչների պակաս

անհավասար մրցակցություն

բարձր ինքնարժեք

սպառողների շրջանակ

օրենսդրական դաշտ

 միջին

փոքր

գերփոքր

 
 

Գծապատկեր 1.  ՓՄՁ ոլորտի զարգացման  

                  խոչընդոտները եվրամիության երկրներում 

                                 

Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ զար-

գացած տնտեսությամբ երկրներում ՓՄՁ զարգացման խոչըն-

դոտ է համարվում նաև ոլորտում փորձառու կառավարիչների 

և հմուտ աշխատողների պակասը, քանի որ նրանց 

վարձատրությունը, որպես կանոն, ավելին է խոշոր բիզնեսում, 

և արդյունքում որակյալ աշխատուժի արտահոսք է արձա-

նագրվում փոքր բիզնեսից դեպի խոշորը: Մեր հանրապե-

տությունում, կադրային ռեսուրսների հավաքագրումը առանձ-

նապես դժվարություններ չի ստեղծում ՓՄՁ ոլորտում, քանի 

որ արդեն իսկ ազգբանակչության  գործազրկության շրջանում 

զգալի է որակավորված և կրթված աշխատուժի չափաբաժինը: 

Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 

վերջին տարիներին ՓՄՁ սուբյեկտներում հետազոտողների 

կողմից կատարված հարցումները համապարփակորեն քանա-

կական չափանիշներով չեն հրատարակվել: Փոխարենը 

մասնագիտական գրականության մեջ անդրադարձ է կա-

տարվել  ոլորտի զարգացման մի խումբ խոչընդոտների: Այս-

պես, կարծիք է հայտնվում, որ ՀՀ-ում ներկայումս ՓՄՁ ոլորտի 

զարգացման հիմնական խոչընդոտներն են հանդիսանում. 

 Ֆինանսավորման աղբյուրների դժվար հասանե-

լիությունը, կապված դրանց կարճաժամկետ բնույթի և 
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այլընտրանքային երկարաժամկետ վարկավորման միջոց-

ների բացակայության հետ, 

 բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման որակական 

անբավարար մակարդակը, որն առավելապես դրսևորվում 

է մարզերում գործող ՓՄՁ-ներում, 

 տեղեկատվական հոսքերի և շուկայում տեղի ունեցող 

փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունների 

օպերատիվ ստացման համակարգերի անկատարությունը,  

 համացանցի հասանելիության ցածր մակարդակը, 

 հումքի և այլ նյութերի ձեռքբերման, աշխատավարձերի 

վճարման համար անհրաժեշտ շրջանառու միջոցների 

անբավարար մակարդակը,  

 հարկային ծանր բեռը:1 

Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է նաև, 

որ ՀՀ-ում գործող փոքր և միջին կազմակերպությունների 

զարգացման համար էական խոչընդոտներ են հանդիսանում. 

 օրենսդրական բնույթի հիմնախնդիրները, 

կապված ՓՄՁ-ների և պետական մարմինների 

փոխհարաբերություններում դեռևս առկա վարչա-

րարական բնույթի մի շարք խնդիրների հետ, որոնք 

ընդգրկում են և հիմնականում հանդես են գալիս 

հարկային վարչարարության շրջանակում, կայուն 

գործարարության երաշխիքների ապահովման 

ոլորտում, 

 ֆինանսական բնույթի հիմնախնդիրներ, որոնք 

հանգում են հիմնականում վարկային միջոցների 

ձեռքբերման դժվարություններին, 

 միջմարզային և ներմարզային կոոպերացիայի 

ցածր մակարդակը, որի արդյունքում սեղմվում է 

գործարարության տեղեկատվության, ինչպես նաև 

փոխհամագործակցության շրջանակը ՓՄՁ 

սուբյեկտների միջև, 

                                                 
1
 Հովհանիսյան Հ.,  //Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Հայաստան. ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, #2 

(140), 2012, էջ 12-13  
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 շուկայական ռիսկերի կառավարման անարդյու-

նավետ մեխանիզմերի կիրառումը, 

 արժութային ռիսկերից ապահովագրման համա-

կարգի գործունեության ոչ լիարժեքությունը:1 

Փորձագետների կարծիքով, ՀՀ-ում ՓՄՁ ոլորտի զար-

գացման խոչընդոտներից է համարվում նաև ոչ պրոֆեսիոնալ 

կառավարումը, և որոշ դեպքերում, անգամ բիզնեսի կառավար-

ման հմտություններից բացակայությունը փոքր և միջին 

կազմակերպություններում: Ավելին, ուսումնասիրությունները 

ցույց են տալիս, որ նույնիսկ այս իրավիճակում ՓՄՁ-ները 

դժկամությամբ են օգտվում աուտսորսինգից և մասնագի-

տական արտաքին ծառայություններից (տես աղյուսակ 1.), 

քանի որ դրանք վճարովի են և ֆինանսական դժվարություններ 

են ստեղծում փոքր և միջին կազմակերպությունների համար: 

Հատկանշական է, որ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  կազմակերպությունների շրջանում  կա-

տարված հետազոտությունների գծով ներկայացված քա-

նակական տվյալները  վկայում են, որ գործարարները բիզնեսի 

խոչընդոտման հիմնական պատճառների թվին են դասում. 

 անհավասար մրցակցությունը` 13,1% 

 ֆինանսական վիճակը` 5,8% 

 հարկային քաղաքականությունը`3,7%:2 

      Բնականաբար ոչ ամբողջությամբ, բայց մասնակիորեն 

քանակական այս պատկերը (տես աղյուսակ 1), մեր 

կարծիքով, կարելի է տարածել ՀՀ-ում գործող փոքր և 

միջին կազմակերպությունների վրա, քանի որ հայկական 

երկու հանրապետություններում էլ բիզնես միջավայրը 

բնութագրվում է բազմաթիվ անալոգներով, ինչպիսին 

հարկային, բանկային օրենսդրական դաշտն է, շուկայի 

օլիգոպոլիկ համակարգը, տնտեսական շրջափակման 

առկայությունը, արտարժույթի փոխարժեքի տատանման 

                                                 
1  Սաֆարյան Կ. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հարկման 

խնդիրները ՀՀ-ում,  // Հայաստան. ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, #1 (140), 

2010, էջ 93-94   
2
 Բիզնես ռեգիստրի հետազոտության զեկույց, ԼՂՀ ԱՎԾ,  

Ստեփանակերտ, 2014 թ. Էջ  40 
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նկատմամբ գործարարության գերզգայությունը և այլն: 

Աղյուսակ 1. 

Մասնագիտական ծառայություններից օգտված ՓՄՁ-

ների տեսակարար կշիռը ՀՀ-ում  (2012-2013 թթ.)1 

 

Գործունեության տեսակ Ընդամենը 

Օգտվել են 31% 

                 որտեղ`  

Հաշվապահական ծառայություններ 16% 

Աուդիտորական ծառայություններ 7% 

Շուկայի հետազոտություն 6% 

Բիզնես պլանի մշակում 5% 

Կառավարման խորհրդատվություն 3% 

Դատական և պետական այլ մարմիններում 

ընկերության շահերի ներկայացում 

3% 

Պայմանագրային հարաբերություններ (կազմում, 

բանակցում, կնքում) 

3% 

Գործունեության ընդհանուր իրավական 

վերստուգում 

1% 

 

Մասնագիտական գրականությունում ՀՀ-ում փոքր և 

միջին կազմակերպությունների զարգացման նաև այլ խոչըն-

դոտներ են ներկայացվում: Դրանց թվին են մասնավորապես 

դասվում. 

- ՀՀ-ում ՓՄՁ-ներին առնչվող օրենքներում չափորոշիչ-

ների ոչ լիարժեք սահմանումը, ի տարբերություն Եվրա-

միության երկրների, որտեղ գործում են քանակական և 

որակական չափանիշներ ՓՄՁ-ների դասակարգման 

համար, 

- ՓՄՁ-ների զարգացման գծով պետության ոչ լիարժեք 

աջակցություն և սուբսիդիաների տրամադման, հարկա-

յին բեռի թեթևացման, բարենպաստ իրավական դաշտի 

                                                 
1 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում. ներկա 

իրավիճակը, զարգացման միտումները և օգտագործվող գործիքները, 

Ameria Group հետազոտություն, 2013 թ.  
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ձևավորման, առկա ֆինանսավարկային մեխանիզմների 

կատարելագործման առումով, 

- ՓՄՁ-ներում ռազմավարական քաղաքականության թույլ 

դրսևորումը և անարդյունավետ ռազմավարական պլա-

նավորումը, երբ դեռևս գործարարների շրջանում 

առաջնային է համարվում րոպեական օգուտի ստացման 

մարտավարությունը, 

-  արտադրական հզորությունների թերբեռնվածությունը  

և մարդկային կապիտալի անարդյունավետ օգտագոր-

ծումը:1 

Գործարարության կազմակերպման վարչական ար-

գելքները դեռևս մեր հանրապետությունում իրենց զգացնել են 

տալիս: Այսպես, ՓՄՁ ոլորտում ուսումնասիրությունները 

վկայում են, որ  շահագործման լիցենզիա ստանալու համար 

պահանջվող օրերի քանակը, ներկրման լիցենզիա ստանալու 

տևողությունը` դեռևս կազմակերպություններում զգալի խո-

չընդոտներ են համարվում գործարարության համար: 

ՀՀ-ում ՓՄՁ ոլորտի զարգացման խոչընդոտ է հանդի-

սանում նաև նորամուծությունների նկատմամբ փոքր և միջին 

կազմակերպությունների պասիվությունը: Այսպես, ուսումնա-

սիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ ՓՄՁ ոլորտում նորա-

րարությունները ներդրվում են. գերփոքրեր` 28%, փոքրեր` 

43%, միջիններ` 60%: Ընդ որում, ՓՄՁ-ների կողմից նորարա-

րություններում կատարվող ներդրումները ըստ ոլորտների 

բաշխվում են հետևյալ կտրվածքով. արտադրական`14%, 

մարքեթինգային`13%, կառավարման գործառույթներ` 6%, 

ներքին շուկայի համար նոր արտադրատեսակներ` 6%, 

արտաքին շուկայի համար արտադրատեսակներ` 1%:2    

                                                 
1
 Հովհաննիսյան Հ.Ա., Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը 

ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում. մարտահրավերներ և 

հեռանկարներ, //Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր), 

ՀՀ ԳԱԱ Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ, Եր., 2011, 

էջ 255-258 
2
 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում. ներկա 

իրավիճակը, America Group հետազոտություն, 2013 թ. 
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Ինչպես արևմտաեվրոպական զարգացած երկրներում, 

այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող փոքր և 

միջին կազմակերպությունների զարգացման համար զգալի 

խոչընդոտ է հանդիսանում իրացման շուկայի գործոնը, 

սակայն մի տարբերությամբ: Եթե տնտեսապես զարգացած 

երկրներում ՓՄՁ ոլորտը դժվարությամբ է դիրքավորվում 

իրացման շուկայում` պայմանավորված մրցակցային սուր 

պայքարով, ապա ՀՀ-ում գործող փոքր և միջին կազմակեր-

պությունները արտադրանքի սպառման կամ ծառայություն-

ների մատուցման հիմնախնդիրների առջև են կանգնում 

օլիգոպոլիկ շուկայի առկայության հետևանքով: 

 Խոշոր կազմակերպությունները օլիգոպոլիկ շուկայում 

գրավելով բարենպաստ մրցակցային դիրքեր, իրացման 

գործառույթներում ոչ  միայն գերիշխող դիրք են գրավում, այլև 

երբեմն վարում են անբարեխիղճ մրցակցություն: Այսպես, 

Երևան քաղաքի մանրածախ ապրանքաշրջանառության  65% -

ը իրականացնում են շուրջ մեկ տասնյակ սուպերմարկետներ1, 

որոնք պատկանում են ընդամենը երեք առանձին խոշոր 

կազմակերպությունների և որոշակիորեն գին են թելադրում 

շուկայում: Բնականաբար, փոքր և միջին կազմակերպու-

թյունները, որոնք մանրածախ առևտրով են զբաղվում, որո-

շակիորեն ենթարկվում են խոշորների կողմից ընդունած խաղի 

կանոններին և հայտնվում են անբարեխիղճ մրցակցության 

միջավայրում:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

Հայաստանում մենաշնորհների բաժնեմասը շուկայում ավելի 

բարձր է, քան Հարավային Կովկասի  և Արևելյան Եվրոպայի 

տարածաշրջանի այլ երկրներում: Ըստ միջազգային 

փորձագետների, մենաշնորհների ցուցանիշը ՀՀ շուկայում 

կազմում է շուրջ 60% 2 , որը անբարենպաստ միջավայր է 

                                                 
1 Բագրատյան Հ., Հայաստանում օլիգոպոլիկ շուկայի է վերածվում 

նաև մանրածախ առևտուրը, ―Տնտեսություն‖, 14/01/2011 
2 Հայաստանի Հանրապետություն. Կուտակում, մրցակցություն և 

միակցելիություն, //Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի 

զեկույց, 2013 թ. 
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ստեղծում փոքր ու միջին գործարարության զարգացման 

համար: 

 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

Գյումրի Վանաձոր Երևան Դիլիջան

 
      Գծապատկեր   2.    ՓՄՁ կազմակերպությունների ձեռնար-

կատիրական մթնոլորտի և  մրցակցության մակարդակի փո-

փոխության ինդեքսները ըստ քաղաքների1 

 

Մյուս կողմից, ՀՀ ՓՄՁ ոլորտի փորձագիտական 

վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ վերջին տարիներին 

փոքր և միջին կազմակերպությունների ձեռնարկատիրական 

մթնոլորտի և մրցակցության մակարդակի փոփոխության 

ինդեքսները ըստ քաղաքների` տարբեր դրսևորումներ են 

ստանում (տես գծապատկեր 2): Այսպես, եթե  Երևանում և 

Դիլիջանում մրցակցային միջավայրի բարելավում է նկատ-

վում, ապա Վանաձորում և Գյումրիում ՓՄՁ ոլորտի սուբ-

յեկտները դեռևս իրենց գործունեության մրցունակության 

բարձրացման աճ չեն  արձանագրում: Այս առումով, փորձա-

գետները գտնում են, որ  պետք է խթանել ձեռնարկատիրական 

մտածելակերպը և զարգացնել ձեռնարկատիրական հմտու-

թյունների արդյունավետ քաղաքականություններ՝ հիմնվելով 

                                                 
1 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում. ներկա 

իրավիճակը, զարգացման միտումները և օգտագործվող գործիքները, 

Ameria Group հետազոտություն, 2013 թ.  
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պոտենցիալ գործարար առաջնորդների վերապատրաստման 

կարիքների վրա:  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

     Փոքր և միջին կազմակերպությունների զարգացման խոչըն-

դոտները մշտապես գտնվել են հետազոտողների ուշադ-

րության ներքո, քանի որ ոլորտը  խոշոր գործարարության 

նկատմամբ ընդհանուր հատկանիշներով գտնվելով ցածր 

մրցակցային դիրքերում, կարող է զգալիորեն տուժել անբա-

րենպաստ բիզնես միջավայրի ձևավորման և ՓՄՁ գործու-

նեության խոչընդոտների ժամանակին չարձագանքման հե-

տևանքով: Հոդվածում առաջարկվում են  փոքր և միջին գոր-

ծարարության զարգացման խոչընդոտների հաղթահարման 

ուղիներ: 

     Багдасарян Ш.Ш. 

          ГУГ, аспирант 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  

МСП 

 

Ключевые слова:  микрофинансирование, микрокредиты, 

конкурентная среда, развитие микробизнеса 

                                 

Проблемы развития малого и среднего бизнеса постоянно 

находятся в центре внимания исследователей, поскольку по 

сравнению с крупным бизнесом,  этот сектор по своим общим 

характеристикам находится на низком конкурентном уровне и 

имеет большие риски для формирования потерь из-за 

неблагоприятной бизнес среды. В статье предлагаются 

определенные пути преодоления барьеров развития малого и 

среднего бизнеса в Армении. 

 

Bagdasаryan Sh. Sh. 

Goris State University, Postgraduate Student 

 

SME‘s  DEVELOPMENT FINANCING ISSUES 

 

Key words: micro financing, micro credits, environmental 

competition, micro business development 



 35 

 

Small and medium enterprises development issues are constantly in 

the centre of attention of researchers. Comparably with the large 

business, this field in their general characteristics is taking low down 

market competition positions and always considering bigger risks of 

loss formation from rough business environment. In article is 

discussed some obstacles‘ avoiding ways for development small and 

middle enterprises in Armenia.            
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ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր.  հանրային ոլորտի աուդիտ, հանրային ֆինանսներ, 

վերահսկողության արդյունավետություն, կորուստների գնահատում 

 
Հանրային ոլորտում ֆինանսների աուդիտը բարեփո-

խումների կարիք է զգում քաղաքացիական հասարակության 

զարգացմանը զուգընթաց: Հատկապես այդ հիմնախնդիրը իրեն 

զգացնել է տալիս մեր հանրապետությունում, երբ անհրաժեշտ 

է դառնում առավել թափանցիկ դարձնելու հանրային ոլորտում 

եկամուտների հավաքագրումն ու ծախսումը:1  

Վճարելով հարկեր, հանրությունը խիստ շահախնդիր է 

դառնում դրանց նպատակային և արդյունավետ օգտագործման 

գծով, որն էլ իր հերթին լրացուցիչ մարտահրավերներ է 

ձևավորում հանրային ոլորտում իրականացվող աուդիտի 

համար: Սակայն, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

դեռևս մեր հանրապետությունում հանրային ֆինանսների 

աուդիտը կենտրոնացված բնույթ ունի, հիմնականում 

իրականացվում  է ―վերևից‖, և դիցուք ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 

                                                 
1
 Հանրային քաղաքական վերլուծություն, Ա.Շ. Հարությունյանի, Յու. 

Սուվարյանի խմբագրությամբ, §Պետական ծառայություն¦, Երևան, 

2005, էջ 10 
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կողմից և կրում է ռետրոսպեկտիվ բնույթ: Ստեղծված իրա-

վիճակում ֆինանսական վերահսկողության բացահայտում-

ները հաճախ ուշացած են համարվում, քանի որ ի հայտ են 

գաիս միայն ստուգումների արդյունքում և անգամ տարիներ 

հետո: 1  Բացի այդ, վերահսկողության  առաջնահերթություն-

ներից է հանդիսանում բացահայտված թերացումների 

վերացումն ու չարաշահումների վերականգնումը (տես 

գծապատկեր 1), և ոչ թե դրանց կանխարգելումը: 
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Գծապատկեր 1 Հանրային ոլորտում իրականացված 

ստուգումների արդյունքների ամփոփում2 

 

Տնտեսության հանրային ոլորտում աուդիտի բարելավման 

ուղի է համարվում նաև հաշվապահական հաշվառման 

ստանդարտների լիարժեք ներդրումն ու կիրառումը 

կազմակերպություններում: Փորձը ցույց է տալիս, որ հան-

րային ոլորտում հաշվապահական հաշվառման ստան-

դարտները մեր հանրապետությունում կիրառվում են զուտ 

                                                 
1
 Արաբյան Գ., Հանրային ծառայությունների ֆինանսավորման ա-

ռանձնահատկությունները, // ―Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտե-

սական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում‖, գիտաժողովի նյութեր, Եղեգնաձոր, 

2014, էջ 383-389
2
 ՀՀ վերահսկիչ պալատի պաշտոնական կայք, //http://www.coc.am 
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իրենց ձևի մեջ, և չունեն խորքային վերլուծություններ: 1 

Սակայն, ստանդարտների կիրառման հիմնական նպատակը 

հաշվետվությունների տեղեկատվական թափանցիկությունն է 

ու հիմնավորվածության ապահովումը, առանց որոնց իջնում է 

աուդիտի անցկացման արդյունավետությունը հանրային 

ոլորտում: 

Այս առումով, անհրաժեշտ ենք համարում հանրային 

ոլորտում գործող կազմակերպությունների կողմից խիստ վե-

րահսկողություն սահմանել միջազգային ստանդարտներով 

հաշվապահական հաշվառման հաշվետվությունների հրա-

պարակման գործընթացի վրա, շեշտադրում կատարելով նաև  

հրապարակվող տեղեկատվության մանրամասն հաշվետվա-

կան բացահայտումներին, որով կբարձրանա ֆինանսական 

վերահսկողության արդյունավետությունը: 

Հանրային ոլորտում ներկայումս հիմնախնդիր է հան-

դիսանում նաև աուդիտի գործառույթների ընդլայնումը: Փորձը 

ցույց է տալիս, որ ֆինանսական վերահսկողությունը և 

աուդիտը հիմնականում նպատակաուղղվում են չարա-

շահումների բացահայտումներին, առավել նվազ ուշադ-

րություն դարձնելով  խորհրդատվություններին, կանխարգելիչ 

գործառույթներին:  

Սակայն, կարծում ենք, որ աուդիտի գործառույթները 

հանրային ոլորտում չպետք է սահմանափակվեն միայն բա-

ցահայտումներով, այլև հնարավորինս խորհրդատվական և 

կանխարգելիչ բնույթ պետք է կրեն: Կարևորվում է նաև 

հանրային ոլորտում իրականացվող աուդիտի որակի չափումն 

ու տնտեսական արդյունավետության գնահատումը, որն իր 

կիրառումն է ստացել միջազգային պրակտիկայում (տես 

գծապատկեր 2): 

 

                                                 
1 Ճուղուրյան Ա., Գասպարյան Կ., Հաշվապահական հաշվառումը 

հանրային ոլորտում, «Էդիտ Պրինտ», Եր., 2012, էջ 25-26
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 Գծապատկեր 2. Աուդիտի ներկա և առաջարկվող գործառույթ-

ների համեմատական բնութագիրը հանրային ոլորտի կազմա-

կերպություններում 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հանրային ոլորտում ֆինանսական վերահսկողությունը 

իրականացվում է ռետրոսպեկտիվ սկզբունքով, բացահայտելով 

ստուգվող ժամանակաշրջանում տեղ գտած թերացումներն ու 

չարաշահումները: Այս առումով, վերահսկողության արդյու-

նավետությունը զգալիորեն կբարձրանա, եթե այն հանրային 

կազմակերպություններում կողմնորոշում ունենա նաև 

տեսանելի ապագան և նպաստի ռազմավարական որո-

շումների կայացմանը: 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АУДИТА В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ  РА 
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Финансовый контроль в публичном секторе экономики РА в 

основном проводится по ретроспективному принципу, с целью 

выявления перерасходов и злоупотреблений в отчетном 

периоде. В статье предлагается переориентировать результаты 

финансового контроля на деятельность ближайшего будущего, 

что значительно повысит эффективность стратегических реше-

ний в организациях публичного сектора.  
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The Audit Improvement Ways in Public Sector 
 

Key words: audit in public sector, public finance, control efficiency, 

assessment of losses  

 

Financial control in public sector of economy RA is conducted 

with retrospective approaches, revealing only tested over expenses 

of norms, shortcomings and failed. In this regard, in article is 

suggested reorientation of control processing not only to the 

reporting period, but also to the foreseeable future, having purposes 

for making efficient strategic decision making in organizations of 

public sector. 
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ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. գործարարության ծրագիր, ֆինանսական բաժին, 

ներդրումներ, շահույթ և վնաս:   

 
Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ   մեր երկրում,  

գնալով  ավելի ու ավելի  շատ  մարդիկ  են  ընդգրկվում  

մասնավոր  ձեռներեցության  մեջ: Դա  մի  բնագավառ  է, որը  

ենթադրում  է  հատուկ  կենսակերպ,  երբ  մարդը  պատրաստ  

է ինքնուրույն  որոշումներ  կայացնել  և դիմել  ռիսկի: Բիզ-

նեսով  զբաղվելու  որոշում  ընդունելուց  հետո, ձեռներեցը  

պետք  է  մանրակրկիտ  ձևով  պլանավորի  նրա  կազմակեր-

պումը: Խոսքը  վերաբերում  է  գործարարության ծրագրին,  

որով  և  ամբողջ  աշխարհում  ընդունված  է  սկսել  ցանկացած  

առևտրային  գործունեություն:1 Շուկայի  պայմաններում  նմա-

նատիպ  պլանները  անհրաժեշտ  են  բոլորին՝ բանկերին  և 

պոտենցիալ  ներդրողներին,  արտադրական կազմակերպու-

թյունների  աշխատակիցներին,  իրենց  հեռանկարները  և 

խնդիրները  գնահատել  ցանկացողներին,  և  առաջին  հերթին  

հենց  իրենց՝ ձեռներեցներին,  որոնք  պետք  է վերլուծեն  իրենց  

ծրագրերը  և ստուգեն  դրանց  իրատեսական  լինելը:  

Յուրաքանչյուր  ձեռնարկություն,  սկսելով  իր  գործու-

նեությունը,  պարտավոր  է ստույգ  ներկայացնել  ֆինանսա-

կան,  աշխատանքային  և մտավոր  ռեսուրսների  հեռանկարի  

պահանջը,  դրանց  ստացման  աղբյուրները,  ինչպես  նաև 

ֆիրմայի աշխատանքի  ընթացքում պետք  է  կարողանա  ճիշտ  

հաշվարկել  առկա  միջոցների  օգտագործման  արդյունավե-

տությունը:  

                                                 
1
 Киселев В. А. “Бизнес план” .М. Инфра-С 2013г. стр-14 
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Գործարարության ծրագիրն  իրենից ներկայացնում է  

պլանային փաստաթուղթ, որտեղ արտացոլվում են ձեռնար-

կության արտադրական և առևտրային գործունեության հիմ-

նական ուղղությունները, վեր են հանվում հնարավոր այն 

հիմնահարցերը, որոնց կարող է առնչվել ձեռնարկությունը, 

ինչպես նաև որոշվում այն միջոցները, որոնցով կարելի է 

հաղթահարել այդ խնդիրները և հասնել ֆինանսատնտեսական 

առաջադրանքների կատարմանը:  

Գործարարության ծրագիրն անմիջականորեն կապված 

է ձեռնարկության դրամական հոսքերի և շահույթի պլանա-

վորման ու բաշխման, հարկման, շրջանառու կապիտալի 

նկատմամբ պահանջի ձևավորման, աղբյուրների որոշման, 

ներդրումային միջոցների և հարկային ու վարկային 

հարաբերությունների հետ: 

Ներկայումս ՀՀ-ում գործարարության ծրագրի  կազմ-

ման և ֆինանսական պլանավորման հիմնական խնդիրները 

սահմանափակվում են հետևյալներով. 

1. ներդրումային փաթեթների նախապատրաստում` ա-

ռևտրային բանկերից  վարկ  ստանալու  նպատակով, 

2. պետական ձեռնարկությունների մասնավորեցման առա-

ջարկների հիմնավորում, 

3. մասնավոր և խառը սեփականությամբ ֆիրմաների ստեղծ-

ման նախագծերի հիմնավորում, 

4. գործունեության տնտեսական ուղղությունների ընտրու-

թյուն՝ առողջացման ծրագրերի մշակում` դրական և  

ցանկալի  արդյունքի  հասնելու  նպատակով, 

5. արժեթղթերի էմիսիայի նախագծերի հիմնավորում, 

6. ձեռնարկության զարգացման նպատակով օտարերկրյա  

ներդրումների  ներգրավում: 

Բիզնես պլանը գործնականում հիմք է հանդիսանում 

ինչպես փոխառու և ներքին կապիտալի, այնպես էլ օտար-

երկրյա ներդրողների միջոցներ ներգրավելու, համատեղ ձեռ-

նարկություններ կազմակերպելու և փոքր բիզնեսը զարգաց-

նելու համար: Երկու դեպքում էլ ակնկալվում է բիզնես-պլանի 

միջոցով ստանալ հետևյալ հարցերի պատասխանները.1 

                                                 
1 Составление бизнес-плана:- М.: Книга сервис, 2012. – стр. 346  



 42 

1. ձեռներեցի որակավորումը 

2. ծրագրի արդյունավետությունը, միջոցների վերադարձ-

ման ժամկետները, եկամուտները և ծախսերը 

3. միջոցների վերադարձման երաշխիքները 

4. ֆինանսական գործընթացի վերահսկելիությունը: 

Այդ ամենը արտահայտվում են ծրագրի հետևյալ ուղ-

ղություններում՝ 

 անհատ ձեռներեցի կամ ձեռնարկության նպատակների 

ձևավորում, քանակական և որակական ցուցանիշների 

պարզում, 

  արտադրական, մարքեթինգային և կազմակերպական  

փոխկապակցված ծրագրերի մշակում, որն ապահովում է 

առաջադրված խնդրի կատարումը, 

 ֆինանսավորման անհրաժեշտ ծավալների որոշում և դրա 

աղբյուրների բացահայտում, 

 դժվարությունների կառավարման, մարքեթինգային, բիզնե-

սի իրավիճակների և հիմնահարցերի բացահայտում,  

 իրականացվող նախագծերի նկատմամբ վերահսկողության 

համակարգի կազմակերպում:  

Համաշխարհային պրակտիկայում գործարարության 

ծրագրի  մշակումը տեղի է ունենում հետապնդվող նպատակին 

ներկայացվող պահանջներին համապատասխան: Կոնկրետ 

բիզնես-ծրագրի բովանդակությունը կախված է ծրագրի ա-

ռանձնահատկություններից և պայմանավորված է նոր աշխա-

տանքների նախագծման, առաջադիմական տեխնոլոգիաների 

ներդրման ու ֆինանսական պայմանների բարելավման հետ 

կապված մի շարք գործոններով:  

Գործարարության ծրագրի եզրափակիչ մասը հանդի-

սացող ֆինանսական պլան բաժնի խնդիրն է ամբողջ նախագծի 

տնտեսական գնահատումը՝ ծախսերի փոխհատուցման, շա-

հույթի, շահութաբերության մակարդակի և ձեռնարկության 

ֆինանսական կայունության տեսանկյունից: Լրիվ տեսքով այս 

բաժինը ընդգրկում է մի շարք ֆինանսական փաստաթղթեր, 

որոնք են. 

 եկամուտների և ծախսերի ամփոփ հաշվեկշիռը (եկամուտ-

ները, ինքնարժեքը, համախառն շահույթը, հարկերը, զուտ 

շահույթը), 
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 դրամական մուտքերը և ծախսերը, մուտքեր և վճարումներ 

ըստ ուղղությունների, կանխիկ դրամի մնացորդը տարե-

սկզբին ու վերջին, 

 ֆինանսական պլանի ցուցանիշները ըստ աղբյուրների 

 դրամական միջոցների օգտագործում և այլն: 

Ֆինանսական պլանավորումը բիզնես պլանի առավել 

մշակված բաժիններից է: Կազմակերպություններում դրա 

մշակման միասնական մոտեցում չկա: Կազմը թելադրվում է 

կյանքի պահանջով՝ կոնկրետ պայմաններից ելնելով և մեծա-

մասամբ կրում է ֆինանսական հոսքերի օրացուցային պլանի 

տեսք: Այլ կերպ դա կարելի է անվանել վճարումների օրացույց: 

Ֆինանսական բաժինը, ըստ մշակված պրակտիկայի, ներա-

ռում է հետևյալ բաժինները.1 

1. Ֆինանսական արդյունքների կանխատեսում. 

2. Լրացուցիչ ներդրումների և դրանց ֆինանսավորման 

աղբյուրների պահանջ.  

3. Ֆինանսական մոդելը. 

4. Անվնասաբերության կետը: 

Ըստ միջազգային պրակտիկայի գործարարության 

ծրագիրը կազմելիս պետք է ունենալ կազմակերպական պլան, 

ներառելով հետևյալ խնդիրները՝ 

1. Ֆինանսական վիճակի էքսպրես վերլուծություն 

2. Տնտեսական գործունեության վրա ներքին ու արտաքին 

գործոնների ազդեցության վերլուծություն 

3. Պլանային ժամանակաշրջանի համար քանակային ցուցա-

նիշների և նպատակների որոշում: 

Ֆինանսական վիճակի էքսպրես վերլուծության խնդի-

րն է կոնկրետ պահին գնահատել տվյալ ձեռնարկության 

ֆինանսական դրությունը, ուսումնասիրել հաշվեկշռի կազմը և 

կառուցվածքը: 

 

 

                                                 
1 Бор М. З., Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, 

планирование М. 1997 стр.-145 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Գործարարության ծրագիրն  իրենից ներկայացնում է  

պլանային փաստաթուղթ, որտեղ արտացոլվում են ձեռնար-

կության արտադրական և առևտրային գործունեության հիմ-

նական ուղղությունները, վեր են հանվում հնարավոր այն 

հիմնահարցերը, որոնց կարող է առնչվել ձեռնարկությունը: 

Գործարարության ծրագիրն անմիջականորեն կապված է 

ձեռնարկության դրամական հոսքերի և շահույթի պլանա-

վորման ու բաշխման, հարկման, շրջանառու կապիտալի 

նկատմամբ պահանջի ձևավորման, աղբյուրների որոշման, 

ներդրումային միջոցների և հարկային ու վարկային հարա-

բերությունների հետ: 

Оганнисян А. А 
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ABSTRACT 
Business-plan represents the scheduled document in which the basic 

directions of industrial and trading activity of the enterprise are 

displayed; those possible key questions with which the enterprise can 

collide are lifted. Business-plan is directly connected with monetary 

streams and planning and distribution of the income, formation of the 

requirement to a working capital, the decision of sources, investment 

means and tax and credit mutual relations. 
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ՀՀ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր. վարկային ռիսկ, ֆինանսական կայունություն,  սթրես-

սցենար, չաշխատող վարկեր: 

 

ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության  

տեսանկյունից վարկային ռիսկը շարունակում է դիտարկվել 

որպես կարևոր ռիսկերից մեկը: Համաձայն ՀՀ կենտրոնական 

բանկի ―Ֆինանսական կայունության հաշվետվության‖ 2014 

թվականի հրապարակման` ՀՀ-ում վարկային պորտֆելի աճի 

տեմպը դանդաղել է, ինչ դրական է դիտվում վարկային ռիսկի 

զսպման տեսանկյունից: Առևտրային բանկի` ռիսկով կշռված 

ակտիվներում վարկային ռիսկի մասնաբաժինը 91.2% է, որը 

տարեվերջի համեմատ գրեթե չի փոխվել (31.12.2013թ. դրու-

թյամբ 91.1%):1  

                                                 
1
 https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx 
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Գծանկար 1. Բանկային համակարգի կապիտալի հա-

մարժեքության ցուցանիշում հաշվարկվող ռիսկերով կշռված 

ակտիվների կառուցվածքը 30.06.2015թ. դրությամբ.* 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ-ի տարեկան հաշվետվություւններ /2014թ./,  

                        www.cba.am 

որտեղ` 1 - վարկային ռիսկ, 2 - տոկոսադրույքի ռիսկ, 3 

– գործառնական, 4- արտարժութային ռիսկ, 5 –կապիտալի 

գործիքների գնային ռիսկ 

 

 

Գծապատկերից պարզ է, որ վարկային ռիսկը մեծ 

տեսակարար կշիռ ունի (91.2%) ընդհանուր ռիսկերի կազմում, 

ինչը ևս մեկ անգամ փաստում է վարկային ռիսկի պատշաճ 

կառավարման անհրաժեշտության մասին: 

2015թ. առաջին կիսամյակում բանկային համակարգի 

կողմից տնտեսությանը տրամադրված վարկերն ավելացել են 

4.5 %-ով: Վարկային ներդրումների աճ արձանագրվել է 

տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում` բացառությամբ տրան-

սպորտի ու կապի և առևտրի, որտեղ վարկային ներդրումները 

նվազել են համապատասխանաբար 10.9% և 2.5%-ով: Առավել 

բարձր աճի տեմպ արձանագրվել է հանրային սննդի և սպա-

սարկման այլ ոլորտների, գյուղատնտեսության ու սպառո-

ղական վարկերում` համապատասխանաբար 15.4%,  11.4% և 

10.2%: Կիսամյակի վերջի դրությամբ վարկային պորտֆելում 

մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել սպառողական, 
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արդյունաբերության և առևտրի վարկերը` համապատասխա-

նաբար 21.6%, 20.7% և 18.4%:  

Վարկային ներդրումների ռիսկայնության առումով` 

«չաշխատող» վարկերի և դեբիտորական պարտքերի («հսկվող», 

«ոչ ստանդարտ» և «կասկածելի» ռիսկային դաս ունեցող 

վարկեր և դեբիտորական պարտքեր) տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր վարկերում և դեբիտորական պարտքերում 

տարեվերջի համեմատ աճել է 1.3 տոկոսային կետով և կազմել 

5.6%, ինչը բացասական երևույթ է:  

«Չաշխատող վարկերի» և դեբիտորական պարտքերի 

տեսակարար կշռի աճին հատկապես նպաստել է նախորդող 3 

տարիների վարկային պորտֆելի արագատեմպ աճը 

(տարեկան միջինը 30% աճ): Այս համատեքստում վարկային 

պորտֆելի աճի տեմպի դանդաղման միտումները դրական են 

գնահատվում վարկային ռիսկի զսպման տեսանկյունից: 

 Կիսամյակի ընթացքում «չաշխատող» վարկերի 

տեսակարար կշռի համեմատաբար զգալի աճ է արձանագրվել 

արդյունաբերության, հիփոթեքային և շինարարության 

վարկերում. «չաշխատող» վարկերի տեսակարար կշիռներն 

ավելացել են համապատասխանաբար 2.2, 2.2 և 2.1 տոկոսային 

կետով և կազմել 5.8%, 6,4% և 10,4%: 2015թ. առաջին 

կիսամյակի վերջի դրությամբ հիպոթեքային, շինարարության 

և արդյունաբերության «չաշխատող» վարկերի տեսակարար 

կշիռը ընդհանուր «չաշխատող» վարկերում կազմել է 

համապատասխանաբար 8.5%, 10.1% և 19.6% (31.12.2014թ. 

դրությամբ` 7.6%, 11.5% և 16.7%):  

Ստորև ներկայացված գծանկարում ուղղահայաց 

առանցքը ցույց է տալիս «չաշխատող» վարկերի տեսակարար 

կշիռը տվյալ ճյուղի ընդհանուր վարկերում, իսկ հորիզոնական 

առանցքը` ճյուղի «չաշխատող» վարկերի տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր «չաշխատող» վարկերում: 
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Գծանկար 2. Ըստ տնտեսության ճյուղերի վարկերում 

«չաշխատող» վարկերի տեսակարար կշռի փոփոխությունը 

(սլաքի վերջնակետը 30.06.2015թ. դրությամբ է, իսկ 

սկզբնակետը 31.12.2014թ դրությամբ)* 
 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ-ի տարեկան հաշվետվություւններ /2014թ./,  

                    www.cba.am 

 

Վարկային պորտֆելում արդյունաբերության և 

հիպոթեքային վարկերի մասնաբաժինների կայուն պահպան-

վելու պարագայում աճել է այդ ոլորտների վարկերի կշիռը 

ընդհանուր վարկային պորտֆելում «չաշխատող» վարկերի մեջ: 

Մինչդեռ շինարարության վարկերի ձևավորումը նվազել է` 

պայմանավորված վարկային պորտֆելում այս ճյուղի 

մասնաբաժնի նվազմամբ: «Չաշխատող» վարկերի և դեբիտո-

րական պարտքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր վարկերում 

և դեբիտորական պարտքերում, հաշվարկված միջազգային 

մեթոդաբանության համաձայն, տարեվերջի համեմատ 

ավելացել է 1.0 տոկոսային կետով և կազմել 8.3%: Ըստ միջազ-

գային մեթոդաբանության` «չաշխատող» վարկերի և 

դեբիտորական պարտքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր 

վարկերում և դեբիտորական պարտքերում, հաշվարկվում է 

որպես «ոչ ստանդարտ», «կասկածելի» և «անհուսալի» դասերին 

պատկանող վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և ընդ-
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հանուր վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հարաբե-

րություն: Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստին 

կատարված զուտ մասհանումներ/ակտիվներ հարաբերակ-

ցության ցուցանիշը նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի 

համեմատ նվազել է 0.1 տոկոսային կետով և կազմել 0.7%: 

 Աղյուսակ 1.  

Վարկային ռիսկի գնահատման սթրես- սցենարներ*                                   
 Դիտարկվող սթրեսային սցենարներ 

30.06.2014թ. Միաժամանակ 

հսկվող, ոչ ստան-

դարտ և կաս-

կածելի դասերի 

վարկերի 25%-ի 

դասակարգում 

անհուսալի դասի 

վարկերի 

Կասկածելի 

դասի վարկերի 

75%-ի 

դասակարգում 

անհուսալի դասի 

վարկերի 

Ստանդարտ 

դասի վարկերի 

30%-ի դասա-

կարգում հսկվող 

դասի վարկերի 

Բանկային 

համակարգի վնասի 

մեծությունը 

22.0 մլրդ. դրամի 

կամ համակարգի 

նորմատիվային 

կապիտալի   

5.0%-ը 

5.9 մլրդ դրամի 

կամ համակարգի 

նորմատիվային 

կապիտալի  

1.4%-ը 

53.5 մլրդ դրամ 

կամ համակար-

գի նորմատի-

վային կապիտա-

լի 12.2%-ը 

Բանկային 

համակարգի 

ընդհանուր 

կապիտալի 

համարժեքությունը 

սթրես սցենարի 

դրսևորման դեպքում 

 

15.5% 

 

16,0% 

 

15,0% 

   Աղբյուրը՝  http://www.uba.am/upload/1355.pdf                                      
 

Պարզելու համար բանկերի գործունեության արդյունավե-

տությունը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվել են 

տարբեր սթրես-թեստեր, որոնց արդյունքները ներկայացված 

են ստորև: Տարեվերջին իրականացված սթրես-թեստերի 

արդյունքների համեմատ` 2014թ. առաջին կիսամյակում 

վարկային ռիսկի սթրես-թեստերի արդյունքները փոքր-ինչ 

վատացել են` պայմանավորված վարկային պորտֆելում 

«չաշխատող» վարկերի տեսակարար կշռի աճով: 

 



 50 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության  

տեսանկյունից վարկային ռիսկը շարունակում է դիտարկվել 

որպես կարևոր ռիսկերից մեկը: Վարկային ռիսկը բանկի 

պոտենցիալ կորստի ռիսկն է, որի հետ բանկը կարող է բախվել, 

եթե փոխառուն, ում նաև կոնտրագենտ են անվանում, չի 

ցանկանում կամ ի վիճակի չի լինում ապահովել իր 

պարտավորությունների լրիվ կամ մասնակի կատարումը:  

 

Гюрджян С.С. 

Ереванский университет Гладзор, соискатель 

 

АНАЛИЗ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В РА 

 

Ключевые слова: кредитный риск, финансовая устойчивость, 

стресс-сценарии, неработающие кредиты. 

РЕЗЮМЕ 

С точки зрения финансовой стабильности банковской 

системы РА, кредитный риск продолжает рассматриваться как 

один из важнейших рисков. Кредитный риск является риском 

потенциального убытка банка, с которым может столкнуться 

банк, если заемщик, которого также называют контрагентом, не 

желает или бывает  не в состоянии обеспечить выполнение 

своих обязательств полностью или частично. 

 

Gyurdjyan S. S. 

Yerevan ‗Gladzor‘ University, Postgraduate Student 
 

ANALYZE AND IMPROVING OF CREDIT RISK 

MANAGEMENT IN RA 

 
Key words: credit risk, financial stability, stress-scenario, not 

working credits. 

ABSTRACT 
From the point of view of financial stability of banking system, the 

credit risk continues to be considered as one of the major risks. The 
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credit risk is risk of the potential loss of bank with which the bank 

appearing if the borrower or counterpart can collide, does not wish or 

happens not in a condition to provide performance of the obligations in 

full or in part. 
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Հիմնաբառեր. Ֆինանսական վարձակալություն, գործառնական 

վարձակալություն, վարձատու,  վարձակալ, ստանդարտ, հարկային 

հաշվառման կազմակերպում 

            

Վարձակալությունն, ընդհանուր առմամբ, հանդես է 

գալիս որպես ներդրումային գործընթաց, որտեղ վարձակալն 

իր տնտեսական գործունեության մեջ է ներգրավում վար-

ձատուին պատկանող ժամանակավորապես ազատ ակտիվ-

ները: Վարձակալութունը դիտարկվում է որպես սեփակա-

նության հարաբերությունների ձևավորման եղանակ, որը, մի 

կողմից, խթանում է արտադրության միջոցների ձևավորումը, 

մյուս կողմից` նպաստում դրա օգտագործման իրավունքի 

փոխանցմանն ու տարածմանը: Գիտատեխնիկական առա-

ջընթացի արդյունքների գործնական կիրառմանը, արտադ-

րական նորամուծությունների ներդրումներին հատկապես 

նպաստում է կազմակերպությունների կողմից ակտիվների 

ֆինանսական վարձակալությունը (լիզինգը): 

Շուկայական հարաբերությունների զարգացմանը զու-

գընթաց ՀՀ կազմակերպությունների տնտեսական հարա-

բերություններում ակտիվացավ վարձակալությունը և, հե-

տևաբար, անհրաժեշտություն ծագեց կանոնակարգելու այդ 

գործունեության և դրա արդյունքների հաշվապահական 

հաշվառման և հաշվետվության գործընթացն` ինչպես 

վարձակալի, այնպես էլ վարձատուի մոտ:  Լիզինգային գոր-

ծառնությունները վարձակալի և վարձատուի ֆինանսական 
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հաշվետվություններում արտացոլելու մոտեցումները սահման-

ված են ՀՀՄՍ 17 «Վարձակալություն» ստանդարտով: 

Ժամանակակից իրականությունում ֆինանսական վար-

ձակալությունը չափազանց տարածված է ամբողջ աշխարհում, 

իսկ զարգացած երկրներում այն կազմում է տնտեսության մեջ 

իրական ներդրումների 30-40%-ը: 1  Հաշվի առնելով լիզինգի 

տարածվածությունը և նշանակալիությունը` չափազանց 

կարևոր է դրա հաշվապահական հաշվառման առանձնահատ-

կությունների ճշգրիտ և ամբողջական սահմանումը: 

Վարձակալությունը, հանդիսանալով կարևոր տնտե-

սական կատեգորիա, ունի մի շարք առանձնահատկություններ, 

որոնք իրենց արտացոլումը պետք է գտնեն դրա հաշվա-

պահական հաշվաոման մեջ: Այդ ուղղությամբ երկար տա-

րիներ աշխատանքներ են տարվել հաշվապահական հաշ-

վառման առաջատար միջազգային կազմակերպությունների 

կողմից, մշակվել են համապատասխան ստանդարտներ, 

մեկնաբանություններ և այլ աշխատանքներ: Այժմ կիրառվում է 

ՀՀՄՍ 17 <Վարձակալություն> ստանդարտի վերանայված 

տարբերակը, որը թողարկվել է Հաշվապահական հաշվառման 

միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից (IASB): Այս 

ստանդարտի նպատակն է ներկայացնել վարձակալների և 

վարձատուների համար հաշվապահական հաշվառման 

համապատասխան քաղաքականությունը, ինչպես նաև 

վարձակալությունների նկատմամբ կիրառվող բացահայ-

տումները: 

Վարձակալությունը համաձայնագիր է, որով վարձա-

տուն վճարի կամ վճարների շարքի դիմաց համաձայնեցված 

ժամկետի ընթացքում վարձակալին է փոխանցում ակտիվի 

օգտագործման իրավունքը: Այն լինում է ֆինանսական և 

գործառնական: 

Ֆինանսական վարձակալությունը վարձակալության 

տեսակ է, որը վարձակալին է փոխանցում ակտիվի սեփա-

կանության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու 

                                                 
1 http://whatisaleasing.blogspot.com/ 

 

http://whatisaleasing.blogspot.com/p/history-of-leasing.html
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հատույցները: Սեփականության իրավունքը կարող է ի վերջո 

փոխանցվել կամ չփոխանցվել:  

Ռիսկերը ներառում են վարձակալված հզորությունների 

պարապուրդից կամ տեխնոլոգիայի հնացածությունից վնաս-

ների հնարավորությունները և տնտեսական պայմանների 

փոփոխման հետևանքով հատույցի փոփոխությունները: 

Հատույցները կարող են ներկայացվել որպես ակտիվի 

տնտեսական ծառայության ընթացքում շահութաբեր շահա-

գործումից և արժեքի բարձրացումից կամ մնացորդային ար-

ժեքի իրացումից ավելի շատ օգուտի ստացման ակնկալիքներ: 

 Գործառնական վարձակալությունը ֆինանսական 

վարձակալություն չհանդիսացող վարձակալություն է: 

Ֆինանսական և գործառնական վարձակալության 
տարբերակման չափանիշները1 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 

վարձակալը ֆինանսական վարձակալությունը պետք է 

ճանաչի որպես ակտիվ և պարտավորություն` վարձակալված 

գույքի իրական արժեքին հավասար գումարով կամ 

նվազագույն վարձավճարների ներկա արժեքով, եթե վերջինս 

ավելի ցածր է, ընդ որում՝ դրանցից յուրաքանչյուրը որոշվում է 

վարձակալության սկզբի դրությամբ: 

Իրական արժեքը այն գումարն է, որով ակտիվը կարող 

է փոխանակվել կամ պարտավորությունը մարվել իրազեկ, 

պատրաստակամ կողմերի միջև` ՙանկախ կողմերի միջև 

գործարքում՚: 

Նվազագույն վարձավճարները այն վճարներն են, 

որոնք վարձակալության ժամկետի ընթացքում պահանջվում 

կամ կարող են պահանջվել վարձակալից` առանց 

պայմանական ռենտաների, ծառայությունների արժեքի և 

հարկերի, որոնք պետք է վճարվեն վարձատուի կողմից և 

փոխհատուցվեն նրան, ինչպես նաև՝ վարձակալի կամ նրա 

հետ կապակցված կողմի երաշխավորած ցանկացած գումար: 

Երաշխավորված մնացորդային արժեքը մնացորդային 

արժեքի այն մասն է, որը երաշխավորված է վարձակալի կամ 

                                                 
1Ֆինանսական վարձակալություն, Ա.Ա. Հակոբյան, Մասնագիտ. խմբ.` 

Ա.Զ. Սարգսյան, Եր., Հեղինակային հրատարակություն, 2011, էջ 18: 
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նրա հետ կապակցված անձի կողմից (երաշխավորության 

գումարը այն առավելագույն գումարն է, որը ցանկացած 

դեպքում կարող է դառնալ վճարման ենթակա):1 

Ֆինանսական վարձակալության դեպքում վարձատուն 

վարձակալին տրամադրում է ըստ էության ապրանքային 

վարկ, հետևաբար` մատուցում է ֆինանսական ծառայություն  

(կատարում է ներդրում), որի դիմաց վաստակում է տոկոս: Ի 

տարբերություն բանկային սովորական վարկերի, ֆինան-

սական վարձակալության դեպքում ներդրումն ունի հստակ 

ուղղվածություն  (արտադրական գործունեության զարգաց-

ման, արտադրության միջոցների նորացման, վերազինման), 

տրամադրված միջոցների նպատակային օգտագործման 

վերահսկողությունը ավելի թափանցիկ է (հստակ է ներդրման 

ուղղվածությունը, ներդրման օբյեկտը), վարկի և տոկոսի հետ 

վերադարձման նպատակով գրավի ռիսկը նվազում է հենց 

վարձակալության հանձնված ակտիվով և այլն: 

 Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 

վարձատուն ֆինանսական վարձակալության տրված 

ակտիվները ճանաչում է դեբիտորական պարտք՝ վարձակա-

լությունում զուտ  ներդրումների մեծությանը հավասար 

գումարով: 

 Վարձակալությունում համախառն ներդրումները   

ֆինանսական վարձակալության դեպքում վարձատուի կողմից 

ստացման ենթակա նվազագույն վարձավճարների  (վար-

ձատուի տեսակետից) և վարձատուին հասանելիք ցանկացած 

չերաշխավորված մնացորդային արժեքի հանրագումարն է: 

Վարձակալությունում զուտ ներդրումները վարձա-

կալությունում համախառն ներդրումներն են` վարձակա-

լությամբ ենթադրվող տոկոսադրույքով զեղչված:2 

Լիզինգային գործառնությունների հաշվառումը որոշ 

առանձնահատկություններ ունի նաև հարկային հաշվառման 

կազմակերպման տեսակետից:  Այսպես` գույքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքի փոխանցում նախատեսող 

պայմանագրի հիման վրա իրականացվող ֆինանսական 

                                                 
1
 ՀՀՄՍ 17 §Վարձակալություն¦, 2011 

2
 ՀՀՄՍ 17 §Վարձակալություն¦ 
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վարձակալության գործարքները ԱԱՀ-ով հարկման առումով, 

ըստ էության, դիտվում են որպես ապրանքի մատակարարման 

գործարքներ` վարձակալության տրվող ակտիվների արժեքի 

մասով, և միաժամանակ` ծառայության մատուցում` 

վարձակալության տրամադրման համար գանձվող 

տոկոսագումարների մասով: Ընդ որում, ապրանքի 

մատակարարման գործարքների մասով վարձատուի մոտ 

հարկային պարտավորւթյան  ծագման պահ է համարվում 

գույքը վարձակալին վարձակալության հանձնելու պահը: 

Միաժամանակ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների 

կողմից ֆինանսական վարձակալությունից (լիզինգից) 

ստացված տոկոսագումարները ազատված են ԱԱՀ-ից: Քանի 

որ ֆինանսական վարձակալության գործարքները ենթակա են 

ԱԱՀ-ով հարկման, այդ գործարքների պայմանագրային 

արժեքը որոշելիս հաշվի է առնվում ավելացված արժեքի 

հարկի գումարը: Վարձակալը պայմանագրային արժեքը 

վճարելիս հատուցում է նաև հարկի գումարը: 

  Շահութահարկի առումով վարձատուի մոտ ֆինան-

սական վարձակալությունից ստացված տոկոսային եկամուտ-

ները ճանաչվում են որպես համախառն եկամտի տարր, իսկ 

վարձակալի մոտ` համախառն եկամտից նվազեցվում են 

ինչպես ֆինանսական վարձակալության գծով տոկոսային 

ծախսերը, այնպես էլ վարձակալված հիմնական միջոցների 

ամորտիզացիոն մասհանումները (մաշվածության ծախսերը): 

Բնականաբար, թե վարձակալի և թե վարձատուի մոտ հա-

մապատասխանաբար ծախսերն ու եկամուտները բաշխվում 

են վարձակալության պայմանագրի գործողության հաշվետու 

տարիների միջև: 

Այսպիսով, վարձակալությունը հանդիսանում է ֆինան-

սավորման աղբյուրների ժամանակավոր ներգրավման և ոչ 

ընթացիկ  ակտիվների համալրման կարևոր ու տարածված ձև: 

Հանդիսանալով կարևոր տնտեսական կատեգորիա, այն ունի 

մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք իրենց արտա-

ցոլումը պետք է գտնեն դրա հաշվապահական հաշվառման 

մեջ: Լիզինգի ժամանակ գոյություն ունեն առանձնահատ-

կություններ վարձակալի և վարձատուի հաշվառման և 

հաշվետվության մեջ վարձակալության գործառնությունների 
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ճանաչման, չափման և արտացոլման հետ կապված: Եթե 

ֆինանսական վարձակալական գործառնությունները արտա-

ցոլված չեն վարձակալի և վարձատուի  ֆինանսական վիճակի 

մասին հաշվետվությունում, ապա կազմակերպության տնտե-

սական ռեսուրսները և պարտավորությունների մակարդակը 

արտացոլված են նվազեցված՝ աղավաղելով ֆինանսական 

ցուցանիշները: 

Ֆինանսական վարձակալության գործառնությունների 

ֆինանսական հաշվառումը, ինչպես վերը նշվեց, կար-

գավորվում է ՀՀՄՍ 17 «Վարձակալություն» ստանդարտի 

վերանայված տարբերակով: Սակայն ներկայումս ՀՀՄՍԽ-ի 

կողմից քննարկվում է նոր ՖՀՄՍ-ի նախագիծ, որը 

կփոխարինի ՀՀՄՍ 17-ը: Գործող ստանդարտով սահմանված 

վարձակալության դասակարգումը ֆինանսականի և 

գործառնականի հնարավոր է փոփոխվի նոր ստանդարտում: 

Սա ապացույցն է այն բանի, որ ստանդարտների մշակումը 

հանդիսանում է շարունակական գործընթաց, որի նպատակն է 

ստեղծել ժամանակակից տնտեսական գործընթացներին 

համապատասխանող ստանդարտներ: 

Հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների 

նպատակը ՀՀՄՍ-ներին  և ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան, 

կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական 

արդյունքների և դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրումն է, որն օգտակար է օգտա-

գործողների լայն շրջանակներին` տնտեսական որոշումներ 

կայացնելու համար: Ուստի, շատ կարևոր է լիզինգային 

գործառնությունների ճիշտ հաշվառումը և ներկայացումը 

ֆինանսական հաշվետվություններում: 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Վարձակալությունն, ընդհանուր առմամբ, հանդես է 

գալիս որպես ներդրումային գործընթաց, որտեղ վարձակալն 

իր տնտեսական գործունեության մեջ է ներգրավում 

վարձատուին պատկանող ժամանակավորապես ազատ 

ակտիվները: Այն դիտարկվում է որպես սեփականության 

հարաբերությունների ձևավորման եղանակ, որը, մի կողմից, 

խթանում է արտադրության միջոցների ձևավորումը, մյուս 
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կողմից` նպաստում դրա օգտագործման իրավունքի 

փոխանցմանն ու տարածմանը:  

Վարձակալությունը, հանդիսանալով կարևոր տնտե-

սական կատեգորիա, ունի մի շարք առանձնահատկություններ, 

որոնք իրենց արտացոլումն են գտնում հաշվապահական 

հաշվաոման մեջ: Լիզինգային գործառնությունները վարձա-

կալի և վարձատուի ֆինանսական հաշվետվություններում 

արտացոլելու մոտեցումները սահմանված են ՀՀՄՍ 17 

―Վարձակալություն‖ ստանդարտով: 

 

Акопян Т.А. 

Международный Центр Обучения Бухгалтерии,  

Mагистр финансов 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 
 

Ключевые слова: финансовая аренда, операционная аренда 

арендодатель, арендатор, организация налогового учета 

РЕЗЮМЕ 
 

Аренда, в сущности, является инвестиционным процессом, где 

арендатор в свою экономическую деятельность привлекает 

временно свободные активы принадлежащие арендодателю. Это 

рассматривается как метод образования отношений по вопросам 

собственности, которая с одной стороны стимулирует 

образование производственных средств, с другой стороны 

благоприятствует передаче и распространению права 

использования. 

Аренда, являющаяся важной экономической категорией, имеет 

ряд особенностей, которые проявляются в бухгалтерском учете. 

Подходы отражения лизинговых операций в финансовой 

отчетности арендодателя и арендатора определены МСБУ 17 

―Аренда‖ стандартом. 
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PECULIARITIES OF ACCOUNTING FOR FINANCIAL LEASE 

 
Key words:: financial lease, operating lease, lessor, lessee, standard, 

organization of tax accounting 

 

Lease, in general, appears to be an investment process where 

the lessee involves in his/her economic activity the temporarily free 

assets belong to the lessor. It is observed as a method of formation of 

ownership relationships, which, on the one hand, stimulates the 

formation of production means and, on the other hand, promotes 

the transfer and coverage of the right of its usage. 

Being an important economic category, a lease has a number 

of peculiarities that are reflected in accounting. The approaches of 

reflecting leasing operations in the financial statements of the lessee 

and the lessor are defined by the IAS 17 Leases standard. 

 

 
Казакова Н.А., д.э.н, проф., Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова 

Джугурян А.Г. , д.э.н, проф., Ереванский северный университет  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: инновации, финансовый анализ, 

стандарты высшего образования, профессиональные компе-

тенции, магистратура, бизнес-аналитик. 

 

В условиях высокой конкуренции и международной 

интеграции ведущая роль в инновационном развитии государств 

отводится системе высшего образования. Его целью является 

подготовка высококвалифицированных, востребованных 

экономикой кадров, способных воплощать лучшие идеи в 
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практику бизнеса, государственного управления, научные 

проекты. Это в свою очередь, требует повышения 

профессионализма и уровня знаний во всех областях экономики 

и менеджмента.   

Сегодня в России на рынке труда на фоне постоянного 

роста вакансий наблюдается дефицит квалифицированных 

кадров, что вызвано произошедшими за годы реформ 

глобальными деформациями профессиональной структуры и 

низким качеством трудовых ресурсов, что обусловлено 

снижением уровня образования в период перестройки 

экономики. Чтобы сократить создавшийся дисбаланс, прежде 

всего, необходимо повысить уровень «креативности» подготовки 

современных кадров. Этого можно достичь формированием у 

них аналитического мышления и разносторонних 

профессиональных компетенций. Поэтому в новых стандартах 

высшего образования отводится приоритетное место 

аналитическим компетенциям на основе освоения 

разнообразных дисциплин экономического анализа, 

включающих финансовую и управленческую бизнес-аналитику.  

Сегодня анализ превратился в креативный вид 

управленческой деятельности. Его функции распространяются 

на все сферы и бизнес-процессы: маркетинг, систему 

управления качеством, ассортиментные программы, 

инвестиции, управление персоналом, производственный и 

финансовый менеджмент. Российская экономика, в том числе, 

бизнес, наука, государственное управление нуждаются в 

современных кадрах финансовых и бизнес-аналитиков. Это не 

менеджеры, которые принимают управленческие решения, а 

специалисты, занимающиеся аналитической поддержкой 

важных управленческих, в том числе, государственных 

решений.  

Должность аналитика становится все более престижной 

и денежной в банковском секторе, холдингах, департаментах 

стратегического развития, министерствах экономического 

развития  в правительстве страны и регионов. Развивающиеся 

консалтинговые услуги,  в том числе, оценочный бизнес, 

различные виды аудита, саморегулируемые организации 



 60 

нуждаются в специалистах по финансовому анализу. 

Результаты проведенных исследований ведущих 

экономических журналов показывают высокую 

востребованность аналитических кадров. По данным рейтинга 

профессий, проводимого аналитиками журнала «Абитуриент»1, в 

число редакторов и авторов которого входят высококлассные 

российские управленцы и журналисты, профессия «финансовый 

аналитик» заняла 6 место из 20 самых высокооплачиваемых и 

востребованных в России. Уровень заработной платы бизнес-

аналитиков день колеблется в пределах от 45 до 150 тыс. рублей 

в месяц. 

Аналитические дисциплины, зародившиеся еще в эпоху 

Петра I, присутствуют в программах подготовки управленческих 

и экономических  кадров. Анализ хозяйственной деятельности 

был введен в вузовские программы нашей страны еще в 1930-е 

годы, что способствовало формированию и внедрению его 

научно обоснованной методики в практику преподавания и 

обеспечило выпуск высококвалифицированных специалистов. С 

конца 90-х годов ХХ века, в результате перехода на рыночные 

принципы функционирования экономики и развития 

некоммерческого сектора, повысились требования к учету, 

анализу и прогнозированию. Реформирование системы 

управления хозяйствующими субъектами, переход на 

международные стандарты в бухгалтерском учете, статистике, 

аудите, финансовом анализе потребовали новаций и в сфере 

высшего экономического образования по этим направлениям. 

Сегодня Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования ставит задачу формирования 

новых профессиональных компетенций у будущих кадров по 

направлениям экономики и менеджмента, способных отбирать и 

консолидировать необходимую информацию, выполнять 

глубокий анализ хозяйственной деятельности и на основе этого 

обосновывать тактические и стратегические действия компании. 

Это в свою очередь, при современной системе образования 

требует инновационных программ научной и профессиональной 

                                                 
1
 Официальный сайт http://edunews.ru/magazine/ 
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подготовки кадров по актуальным направлениям. Именно они 

сегодня определяют конкурентоспособность вузов в рыночной 

образовательной среде и способствуют ее становлению в 

международном научном и образовательном пространстве. 

Уровневая система подготовки кадров с высшим 

экономическим образованием предполагает два уровня 

формирования профессиональных аналитических компетенций.  

Первый уровень в рамках бакалавриата обеспечивает 

формирование базовых аналитических компетенций для 

проведения управленческого и финансового анализа. Второй, 

более высокий уровень аналитической подготовки кадров 

реализуется на магистерской программе «Финансовая и 

управленческая бизнес-аналитика», целью которой является 

овладение методикой и методологией проведения научных 

исследований по актуальным направлениям экономического 

анализа, навыками самостоятельной исследовательской работы, 

микроэкономического и макроэкономического анализа и 

моделирования с применением современных инструментальных 

средств, формирование прогнозов развития конкретных 

экономических процессов на микро и макро уровне. 

Актуальность дисциплин финансовой бизнес-аналитики 

связана с тем, что в условиях глобальной интеграции мировых 

экономик финансовый анализ становится международным 

языком бизнеса. Он превращается в креативный вид 

управленческой деятельности, является необходимым  условием 

цивилизованных отношений в бизнесе, служит обоснованием 

принимаемых решений на различных уровнях управления. 

Способность принимать экономически обоснованные решения 

очень важна не только для частного бизнеса - 

предпринимателей, руководителей предприятий и организаций, 

но и государственных служащих, от которых зависит 

эффективность использования бюджетных средств. Для того 

чтобы повысить экономическую устойчивость бизнеса и 

эффективность управления, необходимо анализировать и 

оценивать свою работу в перспективе, решать финансовые 

вопросы и принимать управленческие решения с точки зрения 

значимости их влияния на возможные изменения в будущем. 
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В связи с этим для управления современной 

экономикой, как на уровне государства, так и на уровне бизнеса 

необходимы профессионально компетентные аналитики, 

имеющие высокий уровень научных знаний и практических 

навыков в области экономического анализа. 

Квалифицированный управленческий анализ и оперативная 

диагностика предпринимательской деятельности должны 

способствовать разработке эффективной стратегии развития 

бизнеса, созданию действенных систем оперативного и 

стратегического контроллинга. Без применения современных 

методов бизнес-аналитики невозможно обоснование участия 

бизнеса в государственных, региональных и муниципальных 

проектах и целевых программах, а также решать на их основе 

другие важные финансовые проблемы и задачи.  

Развивающиеся отрасли оценочной деятельности, новых 

видов аудита (налогового аудита, аудита-контроллинга), 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

требуют специфического финансового анализа в соответствии с 

нормативными документами и международно признаваемыми 

стандартами. В бизнес-сообществе объективно назрела 

потребность в профессии бизнес-аналитика, важнейшей 

квалификационной характеристикой которой можно назвать 

наличие аналитического мышления.  

Для успешной реализации конечной образовательной цели 

аналитических программ методика преподавания экономического 

анализа, а также ряда аналитических курсов профессионального 

цикла в программах подготовки  бакалавров и магистров в стандартах 

высшего образования нового поколения должна основываться на 

принципах системности, последовательности, преемственности, 

целенаправленности и результативности. Организационно-

методические основы преподавания аналитических дисциплин 

должны обеспечить выработку профессиональных компе-

тенций, формирующих важнейшие квалификационные харак-

теристики, необходимые современной востребованной про-

фессии бизнес-аналитика: умение мыслить не традиционно, 

обладать коммуникабельностью, предприимчивостью, 

интуицией.  
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Навыки аналитического мышления проявляются в 

умении установить причинно-следственные связи между 

изучаемыми явлениями и процессами, выделить причину и 

следствие, выявить наиболее значимые факторы, количественно 

оценить их влияние на анализируемый объект, разработать 

прогнозные модели его развития. В то же время, будущий 

бизнес-аналитик должен понимать, что никакой самый 

сложный анализ не может гарантировать единственно верное 

решение. Аналитическое обоснование всегда относительно в 

принятой системе критериев и в рамках доступной 

информационной базы. Поэтому самым успешным аналитиком 

будет не тот, кто применяет много методов анализа, а тот, у кого 

их достаточно и кто умеет применять аналитический 

инструментарий осознанно, подвергая сомнениям любые 

результаты, не делая поспешных выводов. 

Содержательное наполнение аналитических дисциплин 

обязательно должно учитывать уровень предшествующей 

подготовки студентов (наличие или отсутствие профильного 

экономического образования, опыта работы вообще и по 

экономике или осваиваемой специальности, в частности), форму 

обучения (очная, очно-заочная или дистанционная), а также 

мотивы и стимулы обучения, направление и профиль 

подготовки.  

Сегодня в Российском экономическом университете 

имени Г.В. Плеханова на бакалавриате аналитические кадры 

наиболее качественно с точки зрения количества и часов 

аналитических дисциплин и курсов профессионального цикла 

готовятся на направлении «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). При этом базовыми 

дисциплинами профессионального цикла, безусловно, являются 

финансовый и управленческий анализ, аудит, внутренний 

контроль.  

Управленческий анализ предполагает научно-теоре-

тическую и практическую подготовку будущих экономических 

кадров к управлению бизнесом на основе использования, как 

формализованных, так и неформальных методов. Преподавание 

управленческого анализа должно формировать у студентов 
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отношение к нему, как виду креативной управленческой 

деятельности, функции которого распространяются на все 

сферы и бизнес-процессы: маркетинг, качество продукции 

(работ или услуг), ассортиментные программы, инвестиционное 

развитие компании, совершенствование кадровой политики, 

производственный потенциал, финансовое состояние и т.д. 

Обучение студентов универсальным подходам к 

формированию и использованию в аналитической практике 

информационных систем учетно-отчетных данных, навыкам 

выбора аналитического инструментария должно способствовать 

как развитию бизнеса, так и возрождению экономической 

культуры российских предприятий и организаций. Особое 

внимание уделяется практическому анализу с целью при-

обретения умения правильно интерпретировать результаты и их 

значение для повышения эффективности управления эконо-

микой и конкретным бизнесом. Этому способствует включение 

в программу спецкурса практического компьютерного анализа.  

Финансовый анализ необходимо преподавать студентам с 

учетом целевой и пообъектной специфики. Во-первых, с 
управленческой стороны, финансовый анализ должен давать 

оценку состояния и перспектив развития бизнеса с 

использованием его финансовых показателей и разнообразного 

официально не регламентируемого методического инструмен-

тария, а также не только российских, но и международных 

требований и подходов. Во-вторых, с позиции внешнего 
пользователя (аудитора, налогового консультанта, финансового 

аналитика на рынке ценных бумаг, в органах государственного 

управления и контроля, банковского служащего, анти-

кризисного управляющего, оценщика), финансовый анализ 

должен формировать оценку бизнеса, исходя из знания 

подходов и рекомендаций МСФО, а также требований 

нормативно-правовых документов, регламентирующих специи-

фические целевые установки анализа и регламентирующие его 

правила (стандарты оценки, правила проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа, методики оценки сос-

тоятельности программ финансового оздоровления предприятий 
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и организаций с учетом специфики их деятельности, критерии 

оценки вероятности банкротства и т.д.).   

Наличие степени магистра за рубежом считается 

необходимым минимальным требованием к образовательному 

уровню большинства сотрудников в крупном бизнесе, учебных 

заведениях, научно-исследовательских центрах и 

консалтинговых агентствах, а также на руководящих должностях 

в правительственных организациях. 

В Российском экономическом университете имени Г.В. 

Плеханова кафедра анализа хозяйственной деятельности и 

аудита и факультет бизнеса успешно выпускают магистров 

экономики на магистерской программе «Финансовая и 

управленческая бизнес-аналитика». Основными конкурентными 

преимуществами этой магистерской программы можно назвать 

то, что: 

1.она ориентирована на потребности новой экономики и 

современной кадровой политики в области бизнес-анализа: 

профессия бизнес-аналитика входит в пятерку самых 

высокооплачиваемых и востребованных профессий в мире; 

2. она востребована на российском рынке 

образовательных услуг в силу актуальности, новизны и 

недостаточности образовательных программ по подготовке 

финансовых и управленческих бизнес-аналитиков; 

 3. профессиональный цикл дисциплин имеет 

настраиваемый блок по выбору магистрантов, что максимально 

учитывает их интересы к определенным направлениям 

аналитической деятельности  

 4. программа обеспечивает стартовый интеллек-

туальный  капитал для академической и научной карьеры;  

5. программа  дает возможность участия в между-

народных проектах и стажировках в университетах Европы и 

США, получения двойного и тройного диплома. 

В настоящее время на магистерской программе 

«Финансовая и управленческая бизнес-аналитика» обучаются 26 

чел. На протяжении двух лет наблюдается положительная 

динамика спроса на программу. Среди контингента 

обучающихся, поступивших на программу, 50% составляют 
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выпускники РЭУ имени Г.В. Плеханова, в том числе, 12% - 

выпускники факультета Бизнеса. Остальные магистранты – 

выпускники других Вузов, имеющие в основном финансовое 

образование (30%) а также техническое, инженерное 

образование. Все магистранты в настоящее время либо уже 

работают, либо в перспективе связывают свою 

профессиональную карьеру с бизнес-аналитикой. Магистранты 

работают в банковской сфере, в аудиторских компаниях, в 

консалтинговых компаниях, связанных с маркетингом, 

разработкой и обоснованием инвестиционных проектов, 

стратегическим анализом и т.п. Все студенты занимаются 

научно-исследовательской работой, имеют публикации в 

научных изданиях, в том числе, в Сборнике научных трудов и 

результатов совместных научно-исследовательских проектов 

кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита 

«Синергия учета, анализа и аудита – основа эффективного 

управления мировой экономикой», выступают на Плехановских 

чтениях, многие из них планируют поступать в аспирантуру.  

Все дисциплины профессионального цикла магис-

терской программы являются авторскими спецкурсами, обеспе-

ченными учебной литературой, прошедшей рецензирование и 

получившей рекомендации учебно-методических объединений 

и профессионально-общественных организаций, а также 

специалистов-практиков.  Кроме того, специальные дисцип-

лины профессионального цикла прошли первоначальную 

апробацию в РЭУ им. Г.В. Плеханова в рамках программ 

повышения квалификации руководителей и специалистов 

Таможенного комитета РФ, аудиторов и др. 

Магистерская программа обеспечивает профессиональ-

ную и кадровую поддержку инновационного, корпоративного 

бизнеса, государственного управления и российской науки, 

поэтому ее вполне можно назвать инновационной на 

российском рынке образовательных услуг. Она формирует 

научно-теоретическую и практическую базу знаний у будущих 

финансовых и бизнес-аналитиков, необходимую для успешной 

аналитической работы в управлении бизнесом и государством. 

Наши научно-педагогические кадры – доктора и кандидаты 
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наук, высококлассные специалисты – практики обеспечивают 

востребованность магистров в крупном и корпоративном 

бизнесе, государственном управлении, органах налогового и 

финансового контроля, контрольно-счетных палатах, на рынке 

ценных бумаг, а также в многочисленных компаниях, ока-

зывающих консалтинговые услуги по аудиту, бухгалтерскому 

учету, финансовому анализу, налоговому консультированию, 

оценке стоимости бизнеса. 

Рейтинг учебного заведения и соответственно его вос-

требованность на рынке образовательных услуг, зависит от 

имиджа вуза, уровня креативности и качества его 

образовательных программ, в том числе, магистратуры, 

повышения квалификации и переподготовки кадров, а также 

стабильности ведущего кадрового потенциала, его оценки в 

студенческой, преподавательской и бизнес-среде.  

Резюме 

Авторы рассматривают современные тренды развития 

высшего экономического образования нового поколения. 

Обосновывают инновационные аспекты магистерской прог-

раммы по бизнес-анализу, формирующие важнейшие квали-

фикационные характеристики современных востребованных 

профессий финансового аналитика и бизнес-аналитика. В этой 

связи авторы рассказывают об опыте и перспективах обучения 

по магистерской программе «Финансовая и управленческая 

бизнес-аналитика», реализуемой в Российском экономическом 

университете имени Г.В. Плеханова, обосновывая основные 

конкурентные преимущества магистерской программы. 

Подобные магистерские программы определяют конкуренто-

способность университета в рыночной образовательной среде и 

способствуют ее становлению в международном научном и 

образовательном пространстве. 
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF A NEW 

GENERATION OF HIGHER ECONOMIC EDUCATION 

 
Key words: innovation, financial analysis, standards of the 

higher training, professional the competence, magistracy, business 

analyst. 

ABSTRACT 

The authors examine the current trends in the higher economic 

education of the new generation. The innovative aspects of the 

master program for the business analysis forming the most important 

qualification characteristics of modern demanded professions of the 

financial analyst and business analyst are proved. 

In this regard the author tells about experience and prospects of 

training on the master program "Financial and Administrative 

Business Analytics", realized in Plekhanov Russian University of 

Economics at faculty of business, and proves the main competitive 

advantages of the master program. Similar master programs define 

competitiveness of university in the market educational 

environment and promote its formation in the international 

scientific and educational space. 

 
Հակոբյան Ս.Գ. 

Հյուսիսային համալսարան, հայցորդ 

sejranhakobyan@gmail.com 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ 

 
Բանալի բառեր.  ֆինանսական ներդրումներ, ֆինանսական հա-

տույցի գնահատում, կապիտալի անարդյունավետ օգտագործում, 

կապիտալի արտահոսք 

 

Մարդկային կապիտալում ներդրումների արդյունա-

վետության գնահատումը ակտիվորեն քննարկվում է տեսա-

բանների շրջանում: Ի սկզբանե մարդկային կապիտալի տե-

սությունն ունեցել է բավականաչափ որոշակիացված աշ-

խարհայացքային հենք,  առավելապես արտացոլել է ա-

mailto:sejranhakobyan@gmail.com
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րևմտյան արժեհամակարգերի  յուրահատկությունը և համա-

պատասխանել հետինդուստրիալ հասարակություն թևա-

կոխող երկրների իրողություններին, որոնցում գոյություն ունեն 

զարգացած սոցիալական, տնտեսական, իրավական ինստի-

տուտներ և բացակայում են հետսոցիալիստական անցումային 

շրջանում ի հայտ եկած  սոցիալական խնդիրները:1 

Ոուսումնասիրությունների հիման վրա կարելի է 

դատել այն մասին, որ Հայաստանում մարդկային կապիտալի 

օգտագործումն ու հատույցը գրեթե ամբողջությամբ ունեն 

սպառողական բնույթ, իրացվում են միայն միկրոմակար-

դակում` չբերելով համապատասխան սոցիալական օգուտ: 

Անշուշտ, դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ 

մարդկային կապիտալի անբարենպաստ միջազգային բաշ-

խումը (հատույցի մակարդակների մեծ տարբերությունները) 

բուռն գլոբալացման պայմաններում նպաստում են դրա 

արտահոսքին, իսկ երկրում մնացող մարդկային կապիտալն էլ 

հնարավոր չի լինում տեղաբաշխել այնպես, որ ունենա 

երկարաժամկետ խթանիչ ազդեցություն երկրի սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վրա: Այսպես, կրթահամակարգի ոչ 

միայն քանակական, այլև նույնիսկ որակական ցուցանիշների 

բարելավումը վերջին հաշվով դառնում է անարդյունավետ` 

վերածվելով չարդարացված սոցիալական շռայլության և 

խթանելով մարդկային կապիտալի հետագա «փոշիացումը»:2 

Հարկ է նշել, որ հայրենիքից արտագաղթի շնորհիվ ոչ 

միայն մեղմվում է սոցիալական լարվածությունը և աղքա-

տության մակարդակը, այլև  երկրից ―ավելցուկային աշխա-

տուժի արտամղումով‖  կանխվում են մարդկային կապիտա-

լում ―չարդարացված ներդրումները‖:3  Սոցիալական հետազո-

                                                 
1
Միգրացիայի և մարդկային կապիտալի վերարտադրության 

փոխառնչությունները ՀՀ-ում, // ASCN   Academic Swiss Caucasus 

Net, 2015, էջ 7 

2 Migration Risks Influence on Human Capital Reproduction,  Armenians 

around the World, Peter Lang Edition, Volum 20,  
   Francfurt on Main, 2015, pp.14-15 
3 Պողոսյան Մ.Ռ., Մարդկային կապիտալի մեկնաբանումների շուրջ, 

//Տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, 
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տությունները վկայում են, որ հանրապետությունում աստի-

ճանաբար մարում է հետաքրքրությունը բարձրագույն մասնա-

գիտական կրթություն ստանալու առումով, այն ինչ որ տեղ 

համարելով ―չարդարացված ներդրումներ կրթության մեջ‖: 

Հանրապետությունում պատրաստվում են բարձրագույն 

կրթությամբ որոշ մասնագիտություններ, որոնք  առանձնակի 

պահանջարկ չեն վայլում տեղական աշխատաշուկայում, և 

դրանից ելնելով, շրջանավարտները չեն ուզում համալրել 

բարձրագույն մասնագիտությամբ գործազուրկների դժգոհ 

բանակը (տես աղյուսակ 1), որտեղ էական մեծ է պոտենցիալ 

միգրանտների թվաքանակը: 

Ստացվում է այնպես, որ կատարելով լուրջ հանրային 

ֆինանսական ներդրումներ մարդկային կապիտալի վերար-

տադրության գործընթացում, մեծանում է կապիտալի ար-

տահոսքի ռիսկայնությունը և դրանից տուժում է հասա-

րակությունը: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունը 

առանձնանում է ազգաբնակչության կրթական ցենզի բարձր 

մակարդակով, որտեղ իր ակտիվ մասնակցությունն է 

ցուցաբերում պետությունը: Մասնագիտական կրթության 

անգամ վճարովի համակարգը միջազգային մակարդակով 

համեմատաբար ՀՀ-ում ներկայանում է բավականաչափ ցածր 

կրթավճարներով: Հետևաբար, Հայաստանում անվճար հա-

մակարգում, կամ, համեմատաբար ցածր կրթավճարներով 

մասնագիտության ձեռքբերումն ու այնուհետև արտասա-

մանում աշխատելու մեծ ցանկությունը խիստ փոխ-

կապակցվում են, որն ի վերջո հանգեցնում է երկրում ձևա-

վորվող մարդկային կապիտալում կատարվող անարդյու-

նավետ ֆինանսական ներդրումների: 

Մյուս կողմից, մարդկային կապիտալի ձևավորման 

գործընթացում ֆինանսական ներդրումներն համարվում են 

անարդյունավետ, եթե այդ կապիտալը չի օգտագործվում իր 

նպատակային ուղղությամբ: Ներկայումս, Հայաստանի Հանրա-

պետությունում աշխատունակ բնակչության շրջանում էական 

տեսակարար կշիռ են կազմում  այն միջին կամ բարձրագույն 

կրթություն ստացած մասնագետները, որոնք աշխատանքի են 

                                                                                                  
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր. 13-14 հունիս, 2014 թ., էջ 67-68 
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անցնում առավել ցածր որակավորում պահանջվող ոլորտ-

ներում, որը նույնպես վկայում է մարդկային կապիտալում 

ֆինանսական ներդրումների անարդյունավետության մասին:1 

 

Աղյուսակ 1  
ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 2014 թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ2 
 
Բնակչության 

խմբեր` ըստ 

տարբեր 

հատկանիշների 

Ընդա-

մենը 

1000 

մարդ 

Ընդա

մենի 

նկատ

մամբ 

% 

նրանցից` 

Կա-

նայք 

1000 

մարդ 

%    գյուղաբն

ակներ 

1000 մարդ 

%  

Ընդամենը 60.4 100 43.8 100 8.6 100 

Ըստ ապա-

հովագրական 

ստաժի 

      

< 1 4.1 6.8 2.7 6.1 0.5 6.3 

1 > 35.5 60.3 26.5 60.5 4.4 50.8 

Առանց ստաժի 19.9 32.9 14.6 33.4 3.7 42.9 

Ըստ տարիքի       

16-18 0.4 0.7 0.3 0.6 0.1 0.9 

19-24 6.1 10.0 4.4 9.9 1.1 12.6 

25-30 8.6 14.3 6.5 14.8 1.3 15.4 

31-34 6.9 11.4 4.8 108 0.9 10.4 

35-45 15.3 25.3 10.9 24.9 2.1 24.0 

46-54 13.2 21.8 9.6 21.9 1.9 21.6 

55 և բարձր 10.0 16.5 7.5 17.0 1.3 15.1 

Ըստ կրթության       

                                                 
1 Միգրացիա և հմտություններ. Հայաստանի ազգային զեկույց. 

―2011/2012թթ. Հայաստանում հմտությունների, միգրացիայի և զար-

գացման միջև եղած կապերի հետազոտության արդյունքները‖, // 

Եվրոպական կրթական հիմնադրամ և Հետազոտական ռեսուրսների 

կովկասյան կենտրոններ-Հայաստան, Եվրոպական կրթական հիմնա-

դրամ, Թուրին, 2012թ. 
2 Աղբյուրը` Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը 2014 թվ. հունվար-մարտին,  Էջ 104, ՀՀ  Ազգային 

վիճակագրական ծառայություն 
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Բարձրագույն 9.1 15.1 6.8 15.5 0.8 9.0 

թերի բարձրագ. 0.3 0.4 0.2 0.5 0 0.2 

միջին 

մասնագիտ 

13.4 22.1 10.8 24.6 1.5 16.9 

արհեստագործ

ակ. 

4.2 6.9 2.8 6.4 0.4 4.8 

հատուկ 

ընդհան.  

0.3 0.5 0.2 0.4 0 0 

հիմնական ընդ. 4.1 6.8 2.6 6.0 1.0 11.2 

տարրական 

ընդհանուր 

0.4  0.6 0.2 0.5 0.1 1.6 

Մարդկային կապիտալում ներդրումների արդյունավե-

տության գնահատման հիմնախնդիրները չեն կապվում միայն 

կապիտալի օգտագործման նպատակային ուղղությունների 

հետ, այլև առնչվում են տնտեսագիտության տեսանկյունից 

առավել խորքային ոլորտների, ինչպիսիք են. 

 մարդկային կապիտալի վերարտադրության գոր-

ծընթացին ուղղորդվող հանրային ու մասնավոր 

ֆինանսական ռեսուրսների արձանագրումն ու 

չափումը, 

 մարդկային կապիտալի վերարտադրությանն ուղ-

ղված ֆինանսական ռեսուրսների արժևորումն ու 

ամփոփ հաշվառումը, 

 կապիտալի օգտագործման հատույցի տնտեսա-

գիտական չափումն ու գնահատումը, 

 մարդկային կապիտալում ներդրումների արդյունա-

վետության գնահատումը` ծախսված ֆինանսական 

ռեսուրսների և դրանից ձևավորված հատույցի 

համեմատումներով (տես գծապատկեր 1): 

Գործնական տեսանկյունից, եթե հնարավոր է կազմա-

կերպել մարդկային կապիտալում ֆինանսական ներդրումների  

միկրո և մակրոտնտեսական հաշվառում և կապիտալի 

վերատադրության նպատակով ծախսված ռեսուրսների 

համախմբում, ապա կապիտալի օգտագործման տնտեսական 

հատույցի արժևորումը ոչ միայն կիրառական, այլև 

տնտեսական հիմնախնդիրներ է առաջացնում: Դեռևս 

մշակված չէ մարդկային կապիտալի օգտագործման 



 73 

տնտեսական հատույցի գնահատման մեթոդաբանություն, 

համաձյան որի հնարավոր կլիներ տնտեսական աճի 

արդյունքը տարանջատել ըստ ֆիզիկական և մարդկային 

կապիտալի օգտագործման ուղղությունների: Հետևաբար, 

ներկայումս մարդկային կապիտալում ներդրումների 

արդյունավետության գնահատան համակարգում առաջնային է 

համարվում մարդկային կապիտալի օգտագործման տնտե-

սական հատույցի արժևորումը: 

 

 

      մասնավոր ֆինանսական                   հանրային ֆինանսական 

            ներդրումներ                                                    ներդրումներ 

 

 

                            Մարդկային կապիտալում  

                          ներդրումների արդյունավետություն 

 

 

         Կապիտալի օգտագործման տնտեսական հատույց                
  

 

Գծապատկեր 1. Մարդկային կապիտալում ներդրում-

ների արդյունավետության գնահատման առաջարկվող մո-

տեցումը1  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Մարդկային կապիտալում ներդրումներ են իրակա-

նացվում ինչպես առողջապահական, այնպես էլ ինտելեկտուալ 

և մասնագիտական հմտությունների բարելավման ուղղու-

թյուններով: Պետությունը պետք է շահախնդրություն ցու-

ցաբերի մարդկային կապիտալում ներդրումների արդյու-

նավետության գնահատման ուղղությամբ, պարզելու համար, 

թե որքանով են նպատակային ծախսվում կապիտալի 

վերարտադրությանն ուղղված ռեսուրսները և դրանք ինչ 

տնտեսական հատույց են ապահովում: Այս առումով, 

կարևորվում է ոչ միայն մարդկային կապիտալում ներ-

                                                 
1
 Կազմված է հեղինակի կողմից: 
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դրումների արձանագրումը, չափումն ու համախմբումը, այլև 

դրանց տնտեսական հատույցի արժևորումը միկրո և մակրո 

մակարդակով:   
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В   

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Ключевые слова:  финансовые инвестиции, оценка финансовой 

отдачи, неэффективное использование капитала, утечка 

капитала  
РЕЗЮМЕ 

Инвестиции в человеческий капитал отражаются в 

совершенствовании интеллектуальных и профессиональных 

навыков. Правительство должно быть заинтересовано оценкой 

эффективности инвестиций в человеческий капитал, чтобы 

определить целесообразность расходования ресурсов на 

воспроизводство капитала по отдельным направлениям и 

представлять их экономическую отдачу. В связи с этим, 

становится важным не только осуществление регистрации  

инвестиций в человеческий капитал и их консолидации, но и  

оценка экономической отдачи инвестиций на макро и 

микроэкономических уровнях. 

 

Hakobyan S.G.  

Yerevan Northern University, Postgraduate student 

 

ISSUES OF INVERSTMENT EFFICIENCY ASSESSMENT IN 

HUMAN CAPITAL 
 

Key words:  :  financial investments, assessment of financial outcome, 

capital unefficient using, capital outflow     
 

ABSTRACT  
Human capital investments are carried in intellectual and professional 

skills improvement directions.The government should give significance 

for defending human-capital investment efficiency assessment, in order 
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to determine whether the target costs of capital reproduction and 

provide them with some economic return. In this regard, it is important 

not only recording investment in human capital measurement and 

consolidation, but also valuation an economic return on their of micro 

and macro level. 

 

Մարտիրոսյան Բ.Վ. 

Հյուսիսային համալսարան, տ.գ.թ. 
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ՀԱՐԿԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ   

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ում 

 
Հիմնաբառեր. հարկային հաշվառում, հաշվառման տարատեսա-

կայնություն, հարկման տարրեր, հարկային բազա 

 

Հարկային հաշվառումը, ՀՀ շուկայական հարաբերություն-

ների պայմաններում հանդես գալով որպես հաշվապահական 

հաշվառման  հարաբերականորեն նոր ուղղություն, դեռևս 

գտնվում է իր զարգացման գործընթացում և գիտական 

ուսումնասիրությունների կենտրոնում: 

Նախ նշենք, որ հարկային հարաբերությունները կարգա-

վորող օրենսդրական ակտերով սահմանված չեն հարկային 

հաշվառման նպատակները, հիմնական սկզբունքները և 

մեթոդները: Առևտրային ընկերություններին իրավունք է վերա-

պահված ինքնություն կազմակերպել սեփական հարկային 

հաշվառման համակարգը՝ ելնելով տվյալ տնտեսական գոր-

ծունեության պայմաններից և առանձնահատկություններից:  

Ելնելով հարկային հաշվառման օրենսդրական կարգա-

վորման նման անհստակությունից՝ որոշ դեպքերում մեզ մնում 

է կռահելով դատողություններ անել հարկային հաշվառման 

նպատակների, սկզբունքների և մեթոդների մասին: Մյուս 

կողմից, ի տարբերություն սրա, ֆինանսական հաշվառումն 

իրականացվում է հաշվառման ստանդարտների խիստ, բարդ և 

պարտադիր պահանջներին համապատասխան և ունի 

հաշվառման վարման փաստաթղթային հստակ կարգավորում:  

Դա է պատճառը, որ ներկայումս գիտական քննարկում-

ների շրջանակներում հաճախ է հնչում հարկային հաշվա-
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պահական հաշվառումը ֆինանսական հաշվապահական 

հաշվառմանը մոտեցնելու հարցադրումը: 

Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների տարբե-

րությունները պայմանավորված են նախ և առաջ այն 

օրենսդրական ակտերով, որոնցով կարգավորվում են 

հաշվապահական հաշվառման այս երկու տեսակները: 

Այսպես՝ հարկային հաշվառման մեթոդաբանական 

սկզբունքները կարգավորվում են հիմնականում ՀՀ հարկերին 

վերաբերվող օրենսդրական ակտերով (մասնավորապես՝ 

<<Շահութահարկի մասին>> ՀՀ օրենքով), մինչ դեռ՝ ֆինան-

սական հաշվառման մեթոդաբանական սկզբունքները կարգա-

վորվում են հիմնականում ՀՀ հաշվապահական հաշվառման 

ստանդարտներով:  

ՀՀ հարկերին վերաբերվող օրենսդրական ակտերից պարզ 

է դառնում, որ հարկային հաշվառումն էականորեն տար-

բերվում է ֆինանսական հաշվառումից թե՛ իր սկզբունքներով, 

թե՛ նպատակով և թե՛ մեթոդական տարբեր մոտեցումներով: 

Այսպես օրինակ, հարկային օրենսդրության դիտարկումը 

ցույց է տալիս, որ հարկային հաշվառման նպատակը 

հարկային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրու-

թյանը համաձայն հարկերի հաշվարկումն է և բյուջե վճարումը, 

մինչ դեռ՝ ֆինանսական հաշվառման նպատակը հաշվապա-

հական հաշվառման օրենսդրությանը համաձայն կազմակեր-

պությունների կողմից այնպիսի ֆինանսական հաշվետվու-

թյունների կազմումն ու ներկայացումն է, որոնք ֆինանսական 

հաշվետվություններն օգտագործողներին կազմակերպություն-

ների ֆինանսական վիճակի, գործունեության ֆինանսական 

արդյունքների և ֆինանսական վիճակի փոփոխությունների 

վերաբերյալ կապահովեն անկողմնակալ տեղեկատվությամբ: 

Տարբերություններն առկա են նաև հաշվառման այս երկու 

տեսակների մեթոդական մոտեցումների կամ կանոնա-

կարգման սկզբունքների մեջ: 

Օրինակ, ըստ ձեռնարկությունների հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության սկզբունքի, ձեռնարկություն-

ների հիմնական միջոցների մաշվածությունը հաշվարկվում է 

նվազող մնացորդի մեթոդով, որտեղ հաշվի է առնված այդ 

ակտիվների տնտեսական օգուտների փոխհատուցման 
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սկզբունքը 1 , մինչ դեռ հարկային հաշվառման ժամանակ 

կիրառական է մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդը 

(օրինակ՝ շենքերի, շինությունների համար ամորտիզացիոն 

մասհանումների գումարը հաշվարկելու համար <<Շահութա-

հարկի մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված է 20 տարի, 

հաշվողական և համակարգչային տեխնիկայի համար նախա-

տեսված է 1 տարի և այլն)2: 

Այս օրինակում ձեռնարկությանը պատկանող հիմնական 

միջոցի կամ ակտիվի (պարտավորվության) հաշվեկշռային 

արժեքը կարող է տարբեր լինել դրան վերագրվող այն 

մեծությունից, որն անհրաժեշտ է հարկային պարտավորության 

հաշվարկն իրականացնելու համար, այսինքն՝ հարկային 

բազայից: Գործնականում հարկային հաշվառումը կարելի է 

վարել երկու եղանակով՝ կա՛մ այն զուգակցել ֆինանսական 

հաշվառման հետ, կա՛մ հարկային հաշվառումը վարել որպես 

հաշվառման ինքնուրույն և անկախ համակարգ: 

Առաջին դեպքում հարկային հաշվառման համար ակ-

տիվներին (պարտավորություններին) վերագրվող մեծու-

թյունների արժեքները (հարկային բազան) բխեցվում են դրանց 

հաշվեկշռային արժեքներից, ընդ որում՝ ակտիվի (պարտա-

վորվության) հարկային բազան կարող է տարբերվել դրա 

հաշվեկշռային արժեքից կամ հավասար լինել հաշվեկռային 

արժեքին: 

Երկրորդ դեպքում, երբ հարկային հաշվառումն իրա-

կանացվում է որպես ինքնուրույն համակարգ, անհրաժեշտ է 

հստակ սահմանել հարկման տարրերը, որոնք որ մասնակցում 

են հարկային պարտավորության հաշվարկման գործընթացին:   

Հարկման տարրերն իրենցից ներկայացնում են սկզբունք-

ների, կանոնների, տերմինների և կատեգորիաների համա-

                                                 
1 ՀՀ Կառավարության որոշումը ՀՀ-ում հաշվապահական հաշվառման 

և հաշվետվության մասին կանոնադրությունը հաստատելու մասին, 

02.05.1996թ., N 147 
2  ՀՀ օրենքը <Շահութահարկի մասին>, ընդունման ամսաթիվ 

30.09.1997թ, հոդված 12 
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խմբություն, որոնք պայմանավորում են հարկի կառուցվածքը և 

պրակտիկ գործածությունը1: 

Հարկման տարրերի շնորհիվ է, որ հարկերը գործնական 

կիրառություն են գտնում տնտեսական իրականության մեջ: 

Ընդ որում՝ այդ տարրերը որոշ դեպքերում նաև օրենսդրական 

ամրագրում են ստանում հարկային օրենսդրության միջոցով:  

Հաշվի առնելով հարկման տարրերի ողջ բազմազա-

նությունը՝ դրանք խմբավորվում են ըստ որոշակի սկզբունք-

ների: 2  Հարկային հաշվառման տեսանկյունից հատկապես 

հետաքրքրություն են ներկայացնում հարկման այն տարրերը, 

առանց որոնց անհնար է ձևակերպել և որոշել հարկային 

պարտավորության չափը, այդ պարտավորության մարման 

եղանակները և ժամկետները: Այդ տարրերը կոչվում են 

հարկերի մասին օրենքի պարտադիր կամ էական տարրեր: 

Դրանց թվին են պատկանում հարկատուն, հարկային 

գործակալը, հարկման օբյեկտը, հարկման բազան, հաշվետու 

ժամանակաշրջանը, հարկադրույքը, հարկի հաշվարկման 

կարգը և այլն:  

Խոսելով հարկման տարրերի մասին, նաև նշենք, որ 

այստեղ ևս երբեմն խառնաշփոթ է առաջանում՝ կապված 

հարկման տարրերի տեսական ընկալման և սահմանման 

տարբերությունների հետ:  

Օրինակ, ՀՀ հարկային օրենսդրության, ինչպես նաև 

գրականության մեջ հարկման օբյեկտն ընկալվում է կա՛մ 

որպես նյութական առարկա, կա՛մ այդ նյութական առարկայի 

արժեքային, քանակական, ֆիզիկական որևէ բնութագրիչ, կա՛մ 

որոշակի գործարք, ինչի հետ կապված ծագում է հարկային 

պարտավորությունը: 

Տեսության մեջ շրջանառվում է նաև հարկման օբյեկտի մեկ 

այլ սահմանում, համաձայն որի՝ հարկման օբյեկտը  

իրավաբանական փաստ է (գործողություն, դեպք, իրավիճակ, 

օրինակ՝ ապրանքների իրացում և վաճառք, գույքի տնօրինում, 

եկամտի կամ շահույթի ստացում և այլն), ինչի հետ կապված 

                                                 
1 Մարտիրոսյան Բ.Մ., Հարկեր և հարկագանձում, ուսումնամե-

թոդական ձեռնարկ, Երևան, 2015թ., էջ 43 
2
 Նույն տեղում, էջ 43-45 



 79 

սուբյեկտի մոտ առաջանում է հարկի վճարման պարտա-

վորություն: 

Մոտեցումների և ընկալումների  նման խառնաշփոթը 

երբեմն անհստակություններ և հաշվարկային խնդիրներ է 

առաջացնում նաև հարկային հաշվառման ոլորտում, ուստի 

այս դեպքում ևս անհրաժեշտություն կա օրենսդրական 

մակարդակով հստակեցնել և միասնականացնել հարկման 

տարրերի սահմանումները: 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՀՀ կազմակերպություններում վարվող հարկային հաշ-

վառման գործընթացը լինելով ՀՀ շուկայական հարաբե-

րությունների պայմաններում հաշվապահական հաշվառման 

նոր ուղղություն, դեռևս գտնվում է զարգացման գործընթացում 

և աչքի է ընկնում մի շարք թերություններով:   

Նախ և առաջ, հարկային հարաբերությունները կարգա-

վորող օրենսդրական ակտերով սահմանված չեն հարկային 

հաշվառման նպատակները, հիմնական սկզբունքները և 

մեթոդները: Բացի այդ, ՀՀ հարկային պրակտիկան աչքի է 

ընկնում  հարկման տարրերի ընկալման և սահմանման բազ-

մազանությամբ: Հետևաբար, որոշակի խառնաշփոթ է առա-

ջանում հարկային հաշվառման ոլորտում, որի կարգավորումը 

կապված է հարկային օրենսդրության կատարելագործմամբ: 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РА 

 

Ключевые слова: налоговый учет, диверсификация учета, 

элементы налогообложения, налоговая база  

 

РЕЗЮМЕ 

В организациях РА налоговый учет яотносительно - новое 

направление, которое находятся в процессе развития и имеет 

ряд недостатков. Прежде всего, законодательные акты, 

регулирующие налоговые отношения, не дают определение, и 

не подчеркивают цели, принципы и методы налогового учета. 

Кроме того, в налоговой практике существуют разные 
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определения для элементов налогообложения. Все это вызывает 

некоторую путаницу в области налогового учета, выход из 

которого связанного с улучшением регулирования налогового 

законодательства. 
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TAX ACCOUNTING FEATURES IN RA 

 

Key words: tax accounting, diversification of accounting, elements of 

taxation, tax base 

ABSTRACT 

In Armenian Republic organizations tax accounting process is 

relatively new accounting guidance. It is in the process of 

development and distinguished by a number of shortcomings. 

First of all, the legislative acts regulating tax relations do not 

define tax accounting purposes, principles and methods. In addition, 

the tax practice is distinguished by the diversity of the definition of 

taxation elements. 

All this is causing some confusion in the area of tax 5accounting, 

which can be regulated by the improvement of tax legislation. 
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭМИГРАЦИИ ИЗ РА 

 
       В нынешних экономических условиях Армении, когда безработица 

представляет большой удельный вес среди населения, наблюдается 

активная рабочая эмиграция. Исследования показывают, что вектор 

передвижения рабочих мигрантов особенно ярко выражается в сторону 

mailto:artakyarazyan@rambler.ru
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Армянской Диаспоры, где эмигранты сравнительно легко 

приспособляются к новым условиям. В свою очередь, Армянская 

Диаспора заинтересована в развитии микрофинансирования на родине, 

с целью предотвращения трудовой эмиграции.  

    
Kлючевые  слова: микробизнес, малоимущее население, рабочие  

мигранты, микрозаймы,  стартовый  бизнес    капитал 

                       

     

Микрофинансирование выступает важным инструмен-

том развития экономики страны, а также решения социально-

экономических задач среди малоимующих слоев населения. 

Микрохозяйстства, имея недостаточные активы и опыт для 

развития бизнеса, с трудом добывают финансовые ресурсы для 

формирования стартового капитала или поддерживания 

стабильного предпринимательства. В итоге, на сегодняшний 

день более 2,5 млрд человек на планете (из них 65% — граждане 

развивающихся стран) не имеют доступа к финансовым 

услугам1.  

Микрофинансирование является одним из способов 

поддержки малого бизнеса, и имеет существенные 

преимущества по сравнению с банковским кредитованием. 

Услугами микрофинансовой деятельности более шире 

пользуются в странах с развивающейся экономикой, где 

финансовый рынок находится в процессе становления, а микро 

предпринимательская сфера имеет трудности в получении 

кредитования и осуществления финансовых вложений. 

Вместе с тем, исследования показывают, что 

микрофинансирование в странах СНГ, и в частности в 

Республике Армения, развивается медленными темпами, 

несмотря на то, что микрофинансовая деятельность имеет свою 

достаточную законодательную базу. Одним из препятствий для 

                                                 
1  Круглый стол «Роль микрофинансирования и других инструментов 

финансовой доступности в решении глобальных экономических 

вызовов»: Материалы Гайдаровского форума — 2013. Москва, 19 января 

2013 г.   
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развития микрофинансирования является недостаточная база 

действующих финансово-экономических регулятивов 

микрокредитования в Республике Армения. Особенно, 

актуальным становится развивтие микрофинансирования в 

контексте Базельского процесса, преследуя цель долгосрочной 

стабилизации деятельности микрофинансовых организаций 

республики и способности их выдерживания от  угроз 

возможных финансовых кризисов. Все это приводит к 

необходимости совершенствования экономико-правовых 

аспектов регулирования сферы микрокредитования в 

Республике Армения. 

Микрофинансированиe как способ привлечения 

денежных ресурсов в основном направленo не только на  

удовлетвoрениe стартовых условий малого бизнеса, но и на 

дальнейшую поддержку устойчивого развития малого 

предпринимательства.  По своей функциональной 

направленности, микрофинансирование физических лиц 

традиционно является удовлетворением появившихся 

потребностей в заемных денежных средствах тех слоев 

населения, у которых нет возможностей получить 

потребительский кредит в банке по ряду причин. В этих 

условиях альтернативным выходом представляется 

использование инструментов микрофинансирования. Система 

микрофинансирования – это сложная и многослойная структура 

с точки зрения функционирования и реализации поставленных 

задач. 

Актуальным становится также решение проблем 

системного управления микрофинансовй деятельности в РА. 

Микрофинансовая деятельность сопровождается большими 

финансово-экономическими рисками, которые требуют 

специфических спсосбов управления как со стороны 

государства, так и частного сектора предпринимательства. 

Системный подход предотвращения вероятных потерь от 

микрофинансирования должен опираться на принятие решений 

в микро и макро экономических сферах управления рисками 

кредитованием и безвозмездным предоставлением микро-

финансов. 
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В совершенствовании нуждается также методология 

оценки эффективности микрофинансирования. В настоящее 

время, в Республике Армения эффективность микрофинансовой 

деятельности рассматривается в основном в сфере деятельности 

финансовых институтов. Однако, результаты микрофинансовой 

деятельности проявляются не только на финансовом рынке, но 

и охватывают широкий социально-экономический сектор 

развития общества. В этой связи, становится также актуальным 

решение проблем информационной обеспеченности оценки 

эффективности микрофинансирования, исходя из консолидации 

показателей микрофинансовой деятельности по разным 

социально-экономическим результатам развития микробизнеса 

в стране. 

С учетом отмеченных положений, микрофинансовым 
клиентом можно считать такого субъекта, который обладает 

рядом характеристик, включая уровень дохода ниже 

определенного порога для конкретной национальной 

экономики, наличие производительных активов также не более 

определенной величины, не является постоянным наемным 

работником какого-либо работодателя и пребывает в 

трудоспособном возрасте.  

Микропредприятием считается такое предприятие, 

которое нуждается в микрокредитах для осуществления своей 

работы. При этом работа и управление часто сосредоточены в 

лице единоличного владельца, или микропредпринимателя. 

Микропредприниматель обычно работает в одиночку или 

нанимает лишь нескольких людей, в основном близких 

родственников. Как правило, в самом начале такой бизнес даже 

не требует формальной регистрации, но тяготеет к форме 

единоличного владения. 

При этом требования к управлению и учету очень 

простые и гибкие. Многие микропредприниматели работают 

неофициально, без лицензии на вид бизнеса или официального 

ведения учета своих операций или доходов. Сфера 

экономической деятельности микропредприятий обычно 

включает первичное производство, услуги, строительство, 

обработку и торговлю. 
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Развитие микрофинансирования происходило бурными 

темпами как реакция на подъем движения микропредпри-

нимательства в 1970-х и 1980-х гг. Именно тогда появилось 

множество неправительственных организаций, которые 

предоставляли мелкие кредиты бедным гражданам. В 1990-х 

годах некоторые из этих институтов трансформировались в 

финансовые организации с определенным статусом, поз-

воляющим привлекать средства клиентов. Опыт показал, что 

специализированные микрофинансовые организации имеют 

возможность конкурировать с традиционными розничными 

банками за счет экономии на масштабе и прагматизма. Ведь 

люди с низкими доходами могут иметь потенциал роста и 

становиться «способными к банковскому обслуживанию».  

Кроме того, значительная часть микрофинансовых 

организаций подпадает под регулирование в группе банковских 

организаций (направление кредитования), но также может 

относиться к разряду небанковских финансовых организаций. В 

широком смысле к этим организациям следует относить любую 

зарегистрированную организацию, предлагающую какой-либо 

вид финансовых услуг соответствующим целевым группам 

получателей услуг. Во многих странах деятельность 

микрофинансовых организаций законодательно ограничена 

сферой кредитования, и они не могут аккумулировать 

сбережения и страховать. 

Одной из главных движущих сил микробизнеса 

является микрофинансовый кредит, предоставленный физи-

ческому лицу или группе заемщиков, у которых основной 

источник дохода связан с бизнесом по производству или 

продаже товаров и предоставлению услуг. При этом в роли 

заемщиков выступают фермеры, ремесленники, рыбаки, 

домохозяйки, пожилые люди, работники, не получающие 

заработной платы, или живущие бедно в развивающихся 

экономических регионах мира (см. таблицу 1.). Такие кредиты 

обычно не обеспечиваются залогом, но предоставляются на 

основе характеристики заявителя и комбинации денежных 

потоков от бизнеса и домохозяйства. 
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Необходимо отметить также аргументы против 

микрофинансирования, которые приводятся в экономической 

литературе.  

Во-первых, считается, что микрозаймы берут не только 

малоимущие, но и неграмотные в экономическом смысле слои 

населения, что и повышает риск неудачного использования 

микрозаймов1. Получая деньги, нередко бедные слои населения 

их вкладывают не в бизнес, а просто покупают необходимые 

бытовые вещи, еще более ухудшая свое финансовое положение. 

Не исключены также случаи, когда даже при денежном 

инвестировании в частный бизнес, представители малого 

бизнеса попадают в тяжелое финансовое положение из-за 

нехватки опыта ведения бизнеса или же отсутствия 

минимальных экономических знаний (см. рис. 1).   

Во-вторых, в экономической литературе часто 

констатируется, что микрофинансирование не приносит 

желаемых экономических результатов ввиду того, что 

происходит измельчение финансовых ресурсов, а их 

расширенная выдача в виде микрозаймов с большим охватом 

просто приводит к бесконтрольности,  размыванию денежных 

средств и не способствует росту экономики. 2  С этой точки 

зрения рекомендуется в основном сосредоточиться на кредитах 

коммерческих банков для финансирования развивающегося 

малого бизнеса (см рис. 1).       

Исходя из изложенного, нами разработан механизм 

сценариев развития предпринимательского дела на базе 

микрофинансирования, применение которого может спо-

собствовать принятию эффективных управленческих решений в 

сфере деятельности финансовых институтов. При этом  

предусматриваются три сценария микрофинансирования бизнес 

деятельности.  

                                                 
1  Microfinance as a development and poverty reduction policy: is it 

everything it‘s cracked up to      be?, // Overseas Development Institute 

2011,  pp. 5-6 
2
 Jennifer Lindsay, An evaluation on the effectiveness  of microeconomic 

institutions, SPEA  Honors Thesis, 2010, pp. 14-16      
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Таблица 1. 

     Распределение микрозаймов в мировом масштабе на 2014 г1 

 
Регионы   мира Средняя 

вличина 

микрозаймов на 

одного человека 

($ США) 

Общее число 

микрозаемщиков 

заемщики 

(млн чел) 

удельный вес 

(%) 

Южная Африка 250 12.24 12 

Восточная Азия  

и Тихий океан 

700 47.94 47 

Восточная и 

Северная Африка 

800 8.16 8 

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия 

2 500 14.28 14 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

Бассейн 

1500 19.38 19 

Всего - 102 100 

 

При первом сценарии происходит формирование 

стартового капитала и налаживается стабильная деятельность 

микропредпринимателей (сценарий (б)). В этом случае микро-

финансирование считается удовлетворительным, предоставляя 

людям возможность начать собственный бизнес и преодолеть 

сложившуюся степень бедности. Сценарий (б), полностью 

ориентируется на реализацию социально-экономических задач 

микрофинансирования, поскольку решает проблемы занятости, 

использования человеческого капитала и удовлетворяет 

минимальные социальные потребности населения. 

 

 

                                                 
1 Microfinance Barometer  2014, 5th edition, page 5, // 

www.convergences.org 
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                                              Прирост экономики 

 

 

  

                                                      Крупный        
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                               в                                         

                                    

                                            Малый и средний бизнес 

                                         

                                        

                                   б        Коммерческие банки            б 

 

 

                                               Развивающийся микробизнес 

                      

 

 

                        а   1      2        3       4        5      6        7       8    ……. n 

                                             

 

                         а          Микрофинасирующие институты 

                           

                                    

                             Обанкротившийся микробизнес 

 

Рис 

 

 

                Рисунок 1. Сценарий развития предпринимательского  

                                    дела на базе микрофинансирования1 

  

При втором сценарии (а) микрофинансирование не 

только не приводит к желаемым результатам, но даже 
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отрицательно влияет на заемщика, приводя его к банкротству 

из-за халатности предпринимателя (см. рис. 1). В случае 

сценария (а), заемщик не возвращает микрокредит, и бремя фи-

нансовых обязательств в основном переходит на поручителей. 

Третий, более желаемый сценарий микрофинан-

сирования приводит не только к стабильному развитию малого 

бизнеса, но и переводит его на уровень среднего предпри-

нимательства (сценарий (в)). В этом случае, микрофинансиро-

вание способствует экономическому росту, поскольку создает 

почву для перехода из микропредпринимательства в крупную 

хозяйственную деятельность. Здесь уже микрофинансирование 

из социальной ориентации переключается на коммерческое 

направление, постепенно отступая от финансового обеспечения 

микробизнеса, уступая эти функции коммерческим банкам (см. 

рис. 1.).  

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается новое 

определение микрофинансирования, согласно которому, 

«микрофинансирование - процесс  поддержания стартовых 

условий малого предпринимательства с целью удовлетворения 

социальных задач индивидуума, создающий основы для 

дальнейшего расширения бизнес деятельности, тем самым 

направленный на стимулирование социально-экономического 

роста».  

 

 

 

Յարազյան Ա.Տ. 
Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի 

պետական համալսարան, ասպիրանտ      

 

ՄԻԿՐՈՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ  ՀՀ-ից  ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր.  միկրո գործարարություն, աղքատ բնակչություն, 

աշխատանքային  միգրանտներ, միկրովարկեր, գործարարության  

մեկնարկային  կապիտալ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հայաստանի տնտեսության ներկա իրավիճակում, երբ 

գործազրկությունը մեծ տեսակարար կշիռ ունի բնակչության 

շրջանում, դիտվում է ակտիվ աշխատանքային էմիգրացիա: 

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ աշխատանքային 

միգրանտների շարժունության վեկտորը հիմնականում 

ուղղված է սփյուռքահայության գաղթоջախներ, որտեղ արտա-

գաղթողները համեմատաբար առավել հեշտ են համակերպ-

վում նոր պայմաններին: Իր հերթին, հայկական սփյուռքը 

շահագրգռված է հայրենիքում միկրոֆինանսավորման ինստի-

տուտի կայացմանը, նպատակ ունենալով դրանով իսկ կան-

խարգելելու աշխատանքային էմիգրացիան: 

 

 

Artak T. Yarazyan 

Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics 

Postгraduate student 

 

MICRO FINANCING IN CONTEXT OF EMIGRATION 

PREVENTION IN RA 

      Key words:  micro business, low income population, labor 

migrants, micro credits, starting business capital 

       

ABSTRACT 

In current economic condition in Armenia unemployment is taking 

large share in residents in making consequences for active labor 

emigration. Studies is showing, that the movement vector of labor 

migrants most clearly expressed in the direction of Armenian 

Diaspora, where emigrants comparatively easy adapting themselves 

to the new conditions. In turn, Armenian Diaspora paying attention 

for development micro financing in homeland, intending for labor 

emigration prevention in RA.     
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ  ԿԱՊԻՏԱԼԻ  ԴԵՐԸ  ՍՓՅՈՒՌՔԻ  

ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

        

Հիմնաբառեր.  մարդկային կապիտալ, սոցիալական 

կապիտալ, տնտեսական ներուժ, գիտակրթական ներուժ 

                              

Փորձը ցույց է տալիս, որ արևմտյան երկրներում «ուղե-

ղային կենտրոնների» աճի միտումները նպաստել են ակա-

դեմիական շրջանակներից դուրս հումանիտար գիտական 

մտքի զարգացմանը և նոր որակ հաղորդել քաղաքագիտական-

ռազմավարական մշակումներինֈ Այդպիսի մշակումներին 

բարձր պրոֆեսիոնալիզմ հաղորդելու նպատակով սփյուռք 

ունեցող տարբեր երկրներ սկսեցին օգտվել ԱՄՆ-ում, 

Եվրամիությունում աշխատող փորձագիտական ռեսուրս-

ներիցֈ 

Սփյուռքի հումանիտար ոլորտի փորձագիտական 

ռեսուրսներից օգտվելու գործընթացն ինչ-որ յուրահատուկ ու 

դժվարին խնդիր չէր, ի տարբերություն ակադեմիականի 

(հատկապես բնագիտության ոլորտում), որը մեծ չափով ավելի 

դժվարընթաց էր՝ պայմանավորված մի շարք հանգա-

մանքներովֈ Պետք է փաստել, որ սփյուռքի փորձագիտական 

ռեսուրսները մի քանի երկրների համար, այնուամենայնիվ, 

ներքինի համեմատ խիստ սահմանափակ էինֈ Հրեական, 

հնդկական, չինական, ճապոնական, հունական նորաստեղծ 

շատ գիտական կենտրոններ կանգնեցին կարևորագույն, այն է՝ 

ինտելեկտուալ ռեսուրսներով ապահովվելու խնդրի առջևֈ Սա 

ստիպեց, որպեսզի կենտրոններն օգտվեն սփյուռքի գիտական-

փորձագիտական ռեսուրսներից՝ նպաստելով նաև 

միջազգային կապերի հաստատմանն արտերկրի նույնանման 

կառույցների հետֈ 

Մյուս կողմից՝ որոշ երկրների հաջողվել է առաջընթաց 

գրանցել՝ հասցնելով այդ կապերը ինստիտուցիոնալ մա-

mailto:nonnakhachatryan@yahoo.com
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կարդակի, մտավոր ռեսուրսներին ներգրավելով ցանցային 

(network) աշխատանքներում, կենտրոնանալով պետական 

առաջնահերթ նշանակության ռազմավարական ծրագրերի 

մշակման գործընթացի վրաֈ Ցանցային աշխատանքին զուգա-

հեռ՝ մի շարք երկրներ, հետևողական աշխատանքի և տևական 

համագործակցության արդյունքում կարողացել են նաև նոր 

մակարդակ դուրս գալ՝ հիմնադրել վերլուծական կառույցներ 

արտերկրումֈ1 

Իրենից մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում գիտա-

կան սփյուռքի հետ աշխատանք ծավալելու չինացիների 

փորձըֈ Չինական սփյուռքի գիտավերլուծական կարողու-

թյուններն առաջին հերթին օգտագործվեցին Չինաստանի 

տնտեսության մեջ բեկում մտցնելու նպատակով, երկրորդ՝ 

արտերկրում գործող քաղաքական և ռազմավարական հե-

տազոտական ինստիտուտներում աշխատող չինացիները 

ԱՄՆ-Չինաստան ոչ այնքան բարենպաստ հարաբերություն-

ներում դարձան միջնորդող օղակ՝ հանդես գալով որպես 

Չինաստանի արտաքին քաղաքականությանն աջակցող ուժերֈ 

1998թ. չինական իշխանությունները քայլեր ձեռնարկեցին 

արտերկրի բարձր որակավորում ունեցող չինացի գիտնական-

ներին և փորձագետներին ներգրավելու հեռավար և տեղում 

իրականացվող ծրագրերում, բավական բարձր վարձատ-

րությամբ2ֈ Այնպես որ, տնտեսական և քաղաքական շարժա-

ռիթներով էր պայմանավորված սփյուռքի ներուժի օգտա-

գործումըֈ Այս ողջ շղթայական և անընդմեջ գործընթացն իրա-

կանացավ պետության անմիջական մասնակցությամբֈ Այն 

հնարավոր դարձրեց սփյուռքի մտավոր/բիզնես էլիտայի 

համախմբումը տարբեր ոլորտներում առկա խնդրահարույց 

առաջադրանքների լուծման շուրջ, որը հետագայում մեծ 

արդյունքներ գրանցեցֈ Սփյուռքի մտավոր այդ հատվածին 

ներգրավեցին ոչ միայն կարծիքներ հայտնելու և քննարկումներ 

                                                 
1 Արեստակես Սիմավորյան, //Սփյուռքի վերլուծական հանրույթը 

որպես պետության ներուժ. Միջազգային փորձը,  Գլոբուս 

վերլուծական հանդես, թիվ 12, 2013,  էջ 3 
2 Жуджунь Д, Ковалев М. Новик В, Феномен экономического развития 

Китая, Минск, БГУ, 2008, стр,27 
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անցկացնելու նպատակով, այլև նրանց վստահեցին 

գործնական քայլեր կատարել, որոնցից մեկն էլ տնտեսական 

բարեփոխումներ իրականացնելու նախաձեռնությունն էրֈ 

Չինական փորձը ցույց տվեց, որ սփյուռքն անգնահատելի 

դերակատարում կարող է ունենալ ցանկացած ոլորտի զար-

գացման համարֈ 

Այս առումով, հետաքրքիր է նաև Իսրայելի վարած 

քաղաքականությունըֈ Ինչպես Չինաստանը, այնպես էլ 

Իսրայելը փորձում էին սփյուռքի գիտական ներուժն 

օգտագործել նորաստեղծ երկրի տնտեսության զարգացման 

նպատակովֈ Ինչպես նշում է հետազոտող Հ.Մարությանը. 

«Փոքր տարածք և սահմանափակ բնական ու ֆինանսական 

ռեսուրսներ ունեցող Իսրայել պետությունը, որը նաև 

շարունակական ռազմական հակամարտության մեջ է իր 

հարևանների մի մասի հետ, ստիպված է անընդհատ որոնել ոչ 

ստանդարտ՝ ստեղծագործական լուծումներ երկրի առա-

ջընթացի ապահովման համար»ֈ 1  Ամերիկա-իսրայելական 

գիտական համագործակցության շնորհիվ 1972թ. հիմնադրվեց 

Ամերիկա-իսրայելական գիտական հիմնադրամը (The U.S. – 

Israel Binational Science Foundation – BSF)ֈ Նշյալ հիմնադրամին 

հաջորդեց 1978թ. Գյուղատնտեսության բնագավառում ամերի-

կա-իսրայելական հետազոտությունների և մշակումների հա-

մատեղ հիմնադրամը (United States-Israel Binational Agricultural 

Research and Development Fund – BARD), որը կոչված էր 

աջակցելու երկու երկրների գյուղատնտեսության համար մեծ 

նշանակություն ունեցող հետազոտություններին և ինովացիա-

ների զարգացմանը: 

Գալով վերլուծական կենտրոններին՝ պետք է փաս-

տենք, որ այդ ներուժից օգտվելու առաջին փորձերն Իսրայելն 

իրականացրեց 1950-ական թթ.ֈ ԱՄՆ վերլուծական կենտրոն-

ների շարքում քաղաքական շրջանակներում բավական մեծ 

հեղինակություն է վայելում Հանրային կապերի ամերիկա-

իսրայելական կոմիտեն (American Israel Public Affairs 

Committee, AIPAC), որը համարվում է «ուղեղային կենտրոն»ֈ 

                                                 
1
 Մարության Հ., Իսրայելի մրցունակությունը և գիտության դերը, «Գլոբուս, 

ազգային անվտանգություն», 2009, թիվ 4(8), էջ 42 
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Կենտրոնը հիմնադրվել է ամերիկաբնակ հրեաների կողմից 

1954թ.ֈ Նպատակն էր երիտասարդ հրեական պետության 

համար տնտեսական, քաղաքական և ռազմական աջակցու-

թյան ապահովումը ԱՄՆ կառավարության կողմիցֈ  

 AIPAC –ի անմիջական նախաձեռնությամբ Իսրայելը 

1994թ. ԱՄՆ-ից տնտեսական և ռազմական ոլորտների 

զարգացման հեռանկարով ստացել է շուրջ $3 մլրդ, որից 80 մլն 

նախատեսվել է հրեաների հայրենադարձության հա-

մարֈ1 AIPAC-ը յուրաքանչյուր տարի նախագահների և վարչա-

պետերի մակարդակով կազմակերպում է խոշոր հավաքներ, 

քաղաքական բնույթի գիտաժողովներ՝ ԱՄՆ-ից և Իսրայելից 

հրավիրված քաղաքական գործիչների, երկու երկրների 

հայտնի քաղաքագետների, փորձագետների, գիտնականների 

մասնակցությամբֈ Հատկանշական է, որ Իսրայելը ԱՄՆ ՈւԿ-

ներում աշխատող ազգությամբ հրեա վերլուծաբանների հետ 

սկսեց համագործակցել հենց այս շրջանակներում տեղի 

ունեցած գիտաժողովներից հետոֈ Նրանցից շատերն այսօր 

համագործակցում են իսրայելական հեղինակավոր ռազմավա-

րական հետազոտական կենտրոնների հետ՝ որպես ասո-

ցիացված աշխատակիցներ5ֈ 

Վերջին տարիներին սփյուռքի գիտական ներուժին 

սկսել են ուշադրություն դարձնել ԱՊՀ մի շարք երկրներ՝ 

Ռուսաստանը6, Մոլդովան, Բելառուսը, որոնք դեռ նման 

ձևաչափով հնարավոր համագործակցության մեխանիզմների 

մշակման փուլում ենֈ Հարկ է նշել, որ այդպիսի խոշոր 

նախագծերի իրականացման համար չափազանց մեծ 

կարևորություն է տրվում այս ուղղությամբ նեղ թեմատիկ 

գիտաժողովների անցկացմանըֈ Մասնավորապես, 2010թ. 

տարբեր երկրներից հրավիրված ռուսական ծագում ունեցող 

գիտնականների և ռազմավարական հետազոտություններ 

իրականացնող ինստիտուտների վերլուծաբանների անմիջա-

կան մասնակցությամբ Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ուեցավ 

«Գիտական սփյուռքը և Ռուսաստանի գիտության ապագան» 

խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս7ֈ 

                                                 
1
 Лендман Ц., AIPAC хочет воевать. 

//news.putc.org/news/aipac_khochet_voevat/2012-08-211279 

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12482#5_b
http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12482#6_b
http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12482#7_b
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Միջազգային փորձին անդրադառնալիս հնարավոր չէ 

շրջանցել Թուրքիան, որի աշխատանքները, հատկապես 

«ուղեղային կենտրոնների» հետ, անմիջականորեն վերաբերում 

են նաև ՀՀ, ԼՂՀ և Սփյուռք եռամիասնությանըֈ Թուրքիան 

վերջին տասնամյակում մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում 

արտերկրի փորձագիտական ռեսուրսներին պետական առաջ-

նահերթ խնդիրներին հաղորդակից դարձնելու և ընդհանուր 

նպատակների շուրջ մոբիլիզացնելու հարցումֈ Կան բազմաթիվ 

կառույցներ, որոնք մոբիլիզացնում են արտերկրի թուրք 

ինտելեկտուալներին տարբեր ինստիտուտների, քաղաքական 

պլատֆորմների շուրջ, և այժմ նրանք, այսպես կոչ-

ված, «վերլուծաբանների համազգային լիգա» ստեղծելու ճանա-

պարհին ենֈ 

Նման պայմաններում Հայաստանի գիտական և 

հատկապես փորձագիտական հանրույթը մշտապես բախվելու 

է այս կառույցների՝ թուրքական պետության կողմից հրամցվող 

տեսակետներին, առաջարկվող այս կամ այն քաղաքական 

բանաձևերինֈ Այս իրավիճակը մեզ թելադրում է համախմբել 

Հայաստանի և Սփյուռքի առկա գիտական, փորձագիտական 

մտավոր ռեսուրսները, ինչը թույլ կտա հայության առջև 

ծառացած ռազմավարական նշանակության ցանկացած հար-

ցում կարծիքների և տեսակետների փոխանակման միջոցով 

ձևավորել ընդհանուր մոտեցում՝ թուրքական իշխանության 

քայլերին դիմագրավելու համարֈ 

Սոցիալական կապիտալը կարևոր դերակատարում 

ունի սփյուռքի համախմբման գործընթացում: Անհատը փոխ-

առնչվելով հասարակության հետ և ընդգրկվելով զանազան 

սոցիալ-տնտեսական կապերում,  ձեռք է բերում յուրօրինակ 

փոխհարաբերություններ, դրանով ձևավորելով սոցիալական 

կապիտալ, որից հնարավոր է դառնում «օգուտներ» քաղել և 

բարենպաստ դիրքավորումներ ձեռքբերել աշխատավայրում, 

կենցաղում, ընկերային շրջապատում:  

Հիմնականում, սոցիալական կապիտալը ձևավորվում է 

անհատների  կողմից խմբային վարքագծի նորմերի, փոխա-

դարձ վստահության և «ցանցային» գործունեության արդյուն-

քում, որն էլ մարդկային կապիտալի կուտակված պաշարին 

նոր որակներ է հաղորդում: Մի կողմից, սոցիալական 



 95 

կապիտալը հասարակության մեջ կարգավորիչ դերակատրում 

ունի, հիմնվելով փոխվստահության վարքագծային դրսևո-

րումների վրա, դրանով իսկ ներգործելով մարդկային կա-

պիտալի վերարտադրության վրա ―հորիզոնական‖ ուղ-

ղությամբ, առանց պետության միջամտության: Մյուս կողմից, 

սոցիալական կապիտալի պաշարները էականորեն առնչվում 

են ֆորմալ ինստիտուտների գործունեության արդյունա-

վետությանը, որով և սոցիալական կապիտալը ներգործում է 

մարդկային կապիտալի վերարտադրության վրա` «ուղղահա-

յաց» ուղղությամբ:  

Սոցիալական կապիտալը տեղեկատվություն է 

տարածում, ամրապնդում է վստահությունը գործարարության 

վստահությունը բիզնես գործընկերների միջև, անհատի դրա-

կան համբավը վերածում է հասարակության սեփականության,  

մոբիլիզացնում է հանրային ծրագրերի իրականացմանը նպա-

տակաուղղվող ռեսուրսները, օժանդակում է բարեգործու-

թյանը, որով և հանդես է գալիս մարդկային կապիտալի 

որակական վերարտադրության արժեքավոր ռեսուրս: Այս 

առումով, մասնագիտական գրականությունում սոցիալական 

կապիտալը սահմանվում է որպես «հանրության ունակություն 

կոլեկտիվ ուժերով ընդհանուր նպատակներին հասնելու 

համար» 1: 

Կոլեկտիվ համագործակցությունը նպաստում է 

սոցիալական ցանցերի ձևավորմանը, որով իրականացվում է 

տեղեկատվության փոխանակում և անգամ մասնակիցների 

միջև պայմանվորվածությունների ձեռքբերում, միտված ոչ 

միայն անձնական, այլև հանրային շահերի բավարարմանը: 

Սակայն, սոցիալական կապիտալը չի կարող դրսևորել 

արդյունավետ  հատույց, եթե սոցիալական ցանցում ընդգրկ-

ված մասնակիցների միջև չդիտարկվի փոխվաստահություն: 

Հետևաբար, ձևավորված կապերով համագործակցությունը, 

վարքագծային կոլեկտիվ նորմերը ինչպես նաև փոխվստա-

հությունը ներկայանում են որպես սոցիալական կապիտալի 

                                                 
1 Durlauf S., Fafchamps M. Social Capital // Handbook of Economic Growth 

/ Ph. Aghion, S. Durlauf (eds.). Amsterdam: Elsevier, 2005. Vol. 1, B. Ch. 26. 

P. 639 - 699 



 96 

հիմնասյուներ, և դրանցից որևէ մեկի բացակայությունը 

խարխլում է սոցիալական կապերի հիմքերը1: 

Անհատի կողմից կուտակված սոցիալական կապիտալը 

նպաստում է սփյուռքահայության ամրապնդմանը` ի հաշիվ 

անձնական կապերի: Ձևավորված սոցիալական կապիտալի 

շնորհիվ տեղեկատվություն է ստացվում աշխատատեղերի 

թափուր տեղերի մասին, ցանկալի աշխատանքի տեղավորման 

հնարավորություններ են ստեղծվում «ծանոթ-ընկերների» 

օգնությամբ: Հատկապես, սոցիալական կապիտալի առկայու-

թյան շնորհիվ աշխատանք գտնելու հնարավորությունները 

հենց հայաստանյան իրականությունում առավել ցայտուն են 

դրսևորվում: 

 Հայաստանը փոքր երկիր է, և ելնելով ազգային 

առանձնահատկություններից, այստեղ ծանոթ-բարեկամների 

ամենօրյա շփումները համեմատաբար առավել ակտիվ են 

դրսևորվում: Եվ ստացվում է այնպես, որ թափուր աշխա-

տեղերը ավելի շատ լրացվում են ոչ թե ըստ մասնագետների 

արժանիքների, այլ «աջակիցների բարեխոսումների» արդյուն-

քում: Այստեղ, հստակ իր դերակատարումն է ունենում 

սոցիալական կապիտալը, երբ մի կողմից գործատուի մոտ 

«բարեխոսի» վստահության առկայությամբ հաջողվում է 

աշխատանքի տեղավորել իր աջակցին, մյուս կողմից, 

աշխատանք փնտրողը օգուտներ է քաղում իր վարքագծային 

կոլեկտիվ նորմերի առկայությունից, օգտագործելով սեփական 

սոցիալական կապերը հասարակության մեջ և ստանալով 

ծանոթ-բարեկամների աջակցությունը աշխատանքի անցնելիս:  
Սոցիալական կապիտալի առկայությունը ոչ միայն 

ծառայում է անհատի, այլև հասարակության շահերին:  Այս 

առումով, սոցիալական կապիտալի շնորհիվ սփյուռքը նոր 

որակներ է ձեռքբերում, հատկապես անհատների ինքնա-

կազմակերպման հատկանիշների բարելավման առումով:  

                                                 
1 Putnam R. Op. cit.; Bjornskov Ch. The Multiple Effects of Social Capital // 

European Journal of Political Economy. 2006. Vol. 22, No 1. P. 22 - 40; 

Keefer Ph., Knack S. Social Capital, Social Norms and the New Institutional 

Economics // C. Menard, M. Shirley (eds.). Handbook of New Institutional 

Economics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005. P. 701 - 725. 
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Խմբային որոշումների կայացմանը ակտիվորեն մասնակցու-

թյունը, հանրային շահերի հետապնդումը, անձնական ամբի-

ցիաներից ձերբազատման ունակությունները ոչ միայն 

հարստացնում են սոցիալական կապիտալը, այլև իրենց 

դրական հետագիծն են թողնում սփյուռքի որակական 

վերարտադրության վրա:  Այստեղ արդեն դրսևորվում է սո-

ցիալական կապիտալի «ուղղահայաց» ազդեցությունը սփյուռ-

քի վրա, քանի որ անհատների ինքնակազմակերպման հատ-

կությունների դրսևորումները և դրանց համակցումը խմբային 

շահերին, հանրային հնչեղության հիմնախնդիրներ են լուծում, 

որոնցով թերևս պետք է զբաղվեին հայրենական իշխա-

նությունները:   

Ամփոփում  

Հայոց ցեղասպանության արդյունքում ձևավորված 

սփյուռքը ոչ միայն արտերկրներում բնակվող հայ ժողովրդի մի 

մասն է, որը որոշ չափով պահպանում է իր հոգևոր, 

մշակութային ինքնությունը և ձգտում չխզել կապը պատմական 

հայրենիքի հետ, այլև, առաջին հերթին, այն անդրազգային 

ցանցն է, որը պարունակում է հսկայական սոցիալ-

մշակութային, հասարակական-քաղաքական, մտավոր, տնտե-

սական  ներուժ: Սփյուռքի գիտավերլուծական հանրության 

համախմբման, համագործակցության, Հայաստանի մտավոր 

շրջանակների հետ տարբեր ձևաչափերով կապերի հաս-

տատման և համահայկական մտավոր ռեսուրսները Հայաս-

տանի և հայության շահերին ի նպաստ դնելու մեխանիզմների 

մշակման, լուծման ուղիներ փնտրելու համար կարևոր է 

ուսումնասիրել այլ երկրների փորձը, որը ներկայացվում է 
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РЕЗЮМЕ 

После геноцида, образовавшаяся Армянская Диаспора в 

настоящее время состоит около 10 млн человек и действует на 

разных континентах мира. В этих условиях, становится 

необходимым консолидирование научных и экономических 

ресурсов с целью укрепления не только зарубежных общин 

армян, но и поддержки социально-экономического развития 

Республики Армения. В статье анализируется успешный опыт 

консолидации социально-экономического капитала в диаспорах 

разных наций и возможности его применения в Армянской 

Диаспоре.    
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Yerevan State University, Doctor of Economics 

 

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN DIASPORA 

CONSOLIDATION 

 

Kew words:  human capital, social capital, economic potential, 

science educational potential 

ABSTRACT 

After genocide, formatted Armenian Diaspora currently 

includes about 10 million people and operates in different continents 

of the world. In these circumstances, it becomes necessary to 

consolidate the scientific and economic resources with the purpose 

to strengthen the abroad community not only Armenians, but also 

to support social and economic development of the Republic of 

Armenia. The paper analyzes the successful experience of the 

consolidation of social and economic capital in the Diaspora of 

different nations and its application opportunities in the Armenian 

Diaspora 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ում 

 
Հիմնաբառեր.  բնապահպանական աուդիտ, կայուն զարգացում, 

էկոհաշվառում, բնապահպանական կորուստների հաշվառում  

 
Տնտեսավարման ոլորտը ավանդաբար ընդարձակում է իր 

առջև դրված նպատակների շրջանակը` առաջնահերթությունը 

հետզհետե տնտեսական դաշտից փոխանցելով նաև բնապահ-

պանության և սոցիալական ոլորտ: Ներկայումս գործող կազ-

մակերպություններում հիմնախնդիր է հանդիսանում տնտե-

սավարման ոլորտում «կայուն զարգացման» սկզբունքի 

կիրառումը, համաձայն որի արդյունաբերական արտադրու-

թյան աճը, մարդկանց բարեկեցության բարելավումը պետք է 

ուղեկցվեն ոչ թե բնապահպանության մակարդակի անկմամբ, 

այլ հակառակը` շրջակա միջավայրի որակական բարելավ-

մամբ:  

Հատկապես այս հիմնախնդիրը էական է անցումային շրջան 

անցած Հայաստանի Հանրապետության համար, երբ սոցիալ-

տնտեսական ճգնաժամը կարծես ստվերում էր թողել բնա-

պահպանությունը և նոր հասարակարգի կայացման ժամանա-

կահատվածում բարձիթողի վիճակում էին հայտնվել շրջակա 

միջավայրի պահպահման hիմնախնդիրները: Բնապահպանու-

թյան գործոնի անտեսմամբ անարդյունավետ են շահա-

գործվում հանքերը, կատարվում են զանգվածային անտա-

ռահատումներ, ձևավորվում են վտանգավոր պոչամբարներ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արդյունաբե-

րական զարգացած երկրներում միջոցներ են ձեռնարկվում 

շրջակա միջավայրի վրա տնտեսական գործունեության վնասի 

մեղման ուղղությամբ: Մասնավորապես, վերջին տարիներին 

զգալի ուշադրություն է դարձվում էկոմենջմենթին և էկոա-

դուտին, քանի որ գնալով դառնում է ակնհայտ, որ միայն վար-

չական մեթոդները արդեն բավարար չեն կազմակերպություն-
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ներում կայուն բնապահպանական գործունեություն ապա-

հովվելու համար: 

 Շրջակա միջավայրի պահպանման տեսչական վերա-

հսկման մեթոդները աստիճանաբար լրացվում են տնտեսական 

լծակներով, ինչպիսիք են կազմակերպություններում գործող 

բնապահպանության կառավարման կանոնակարգված համա-

կարգը և բնապահպանության աուդիտը, որոնք մեղմում են 

բնօգտագործման չարաշահման տնտեսական ռիսկերը` վեր-

ջին հաշվով գործարարության ոլորտում ձևավորելով  էկոկու-

լտուրա: 

Գործարարության ընթացում բնական պաշարների սպա-

ռումը էկոարդարության տեսակետից համարվում է արդյու-

նավետ, երբ կազմակերպության շահույթից չափաբաժին է 

տրամադրվում բնապահպանական լրացուցիչ  միջոցառում-

ների իրականացմանը: Ընդ որում բնության բարիքները պետք 

է վերականգվեն կազմակերպությունների կողմից լիարժեք 

կարգով, քանի որ բնապահպանական վնասները ուղղակիորեն 

ձևավորվելով գործարության անմիջական ոլորտում, հաճախ 

ածանցյալ արդյունքներով հանդես են գալիս նաև տնտեսական 

գործունեության շրջանակներից դուրս: Բնական պաշարների 

լիարժեք վերարտադրության պահանջը դրված է գործա-

րարության կայուն զարգացման հիմքում, որն ապագա 

սերունդների համար ապահովում է բնական կապիտալի 

անհարաժեշտ մակարդակ:  

Հաշվապահական հաշվառման համակարգի միջոցով 

տնտեսական վերահսկողության կիրառումը գործարարության 

կայուն զարգացման ոլորտում առաջին հերթին պայմա-

նավորված է տնտեսական գործառնությունների բնապահպա-

նական տեսանկյունով գնահատմամբ: Ավանդաբար, տնտե-

սական գործառնությունները հաշվապահական հաշվառման 

համակարգում դիտարկվել են ֆինանսական արդյունքների 

ձևավորման պրիզմայով, երբ գործարարներին հիմնականում 

հետաքրքրել է կատարված գործառնական ծախսերից կամ 

ներդրումներից ստացված շահույթը:  

Սակայն, ֆինանսական հետևանքներից բացի, բազմաթիվ 

տնտեսական գործարքներ ուղեկցվում են նաև բնապահպա-

նական արդյունքներով: Գործարարության  բնապահպանա-
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կան վնասները լինում են ակնառու կամ տեսանելի, երբ ուղղա-

կիորեն ձևավորվում են կազմակերպության տնտեսավարման 

գործընթացում (տեխնոլոգիական արտանետումներ, թափոն-

ների լուծարում, կենսապաշարների օգտատգործում և այլն) և 

«թաքնված» կամ տվյալ բիզնեսի համար անտեսանելի, երբ 

գործարարության արդյունք հանդիսանալով, ձևավորվում են 

վերջինիս շրջանակներից դուրս:  

Մասնագիտական գրականությունում այս հիմնախնդրի 

լուծման ուղի է առաջարկում տնտեսական գործառնություն-

ներին էկոկրիչների ամրագրումը:1 Էկոկրիչները հանդիսանում 

են յուրաքանչյուր գործառնության բնպահպանական ար-

դյունքներ, որոնք նախ բացահայտման, և այնուհետև գնա-

հատման կարիք ունեն:  Այս պարագայում յուրքանչյուր գոր-

ծառնություն հաշվապահական հաշվառման համակարգում 

դիտարկվում են ոչ միայն ֆինանսական, այլև բնապահ-

պանական առումով: Ուստի, խնդիր է դրվում պարզելու, թե 

կոնկրետ տնտեսական գործառնության հետևանքով ձևա-

վորվում են արդյո՞ք  բնապահպանական բացահայտ կամ 

«թաքնված» վնասներ և ինչպե՞ս են դրանք տնտեսական 

արժևորում ստանում:    

Բոլոր դեպքերում, տնտեսական գործառնություններին 

առնչվող էկոկրիչների կիրառումը, անգամ վերը թվարկած 

հիմնախնդիրների առկայության դեպքում, էական դեր կարող է 

խաղալ գործարարության կայուն զարգացումը վերահսկելիս և 

կազմակերպության կողմից էկոարդարությունը պահպանումը 

գնահատելիս:  

Հաշվապահական հաշվառման համակարգում տնտեսական 

գործառնություններին էկոկրիչներ ամրագրելիս պետք է 

պարզել հետևյալ հարցերը: 

1. Որքա՞ն է եղել տնտեսական գործառնության հե-

տևանքով բնապահպանական հասցված վնասը: 

2. Ի՞նչ չափաբաժնով է հատուցվել այդ վնասը հաշվետու 

ժամանակաշրջանում: 

                                                 
1
 Ծերունյան Վ., Բնապահպանական աուդիտ, ―Տնտեսագետ‖, Եր., 

2006,  էջ 42 
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3. Ինչպիս՞ի հաշվապահական հաշիվներ են օգտագործ-

վել բնապահպանականը հասցված վնասի արձանագրման, 

գնահատման և ամփոփման համար: 

4. Ինչ սկզբունքով է (առանձնացված կամ ինտեգրված) 

ներկայացվում գործարարության կայուն զարգացման տեղե-

կատվությունը կազմակերպության հրապարակվող ֆինանսա-

կան հաշվետվություններում: 

Կայուն զարգացման հայեցակարգով հաշվապահական 

հաշվառման կազմակերպման համար առաջին հերթին պետք է 

մշակվի բնական ռեսուրսների օգտագործման և փոխհա-

տուցման արդյունքների կրկնակի գրանցման մեխանիզմ, որով 

հնարավոր է դառնում անընդհատ արձանագրելու գործարա-

րության կողմից բնապահպանական վնասներն ու փոխհա-

տուցումները:1  

Բնապահպանական գործունեության արդյունքների կրկնա-

կի գրանցման կազմակերպումը առաջին հերթին պահանջում է 

այնպիսի հատուկ հաշիվների կիրառում, որոնք դրամական 

չափիչով մի կողմից արձանագրում են հաշվետու ժամանա-

կաշրջանում բնական ռեսուրսների սպառման արդյունքները, 

մյուս կողմից կազմակերպության ներդրումը սպառված ռե-

սուրսների վերականգնման ոլորտում: 

Սպառված բնական ռեսուրսների վերականգնումը կազմա-

կերպությունը իրականացնում գործարարության շահույթի 

հաշվին, ուստի բնապահպանական թաքնված կամ բացահայտ 

վնասները ներառվում են գործարարության ծախսերի մեջ, 

բարձրացնելով թողարկվող արտադրանքի կամ մատուցվող 

ծառայությունների ինքնարժեքը: Բացի այդ, գործարարության 

ընթացքում թույլ տալով բնապահպանական վնասներ, կազմա-

կերպությունը պարտավորվում է այն հատուցել երկարա-

ժամկետ, իսկ որոշ դեպքում էլ` կարճաժամկետ հատվածում:2 

 

                                                 
1
 http://www.slideshare.net/HaykAkarmazyan/2-73460 

2
 Ճուղուրյան Ա.Գ., Հաշվապահական հաշվառում, ուս. ձեռնարկ,    

   ―Տնտեսագետ‖, Եր., 2007, էջ 745 
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Ամփոփում 

Այսպիսով, բնապահպանական գործունեության արդյունք-

ները հաշվետու ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ է դեբե-

տագրել ծախսային հաշիվներով և կրեդիտագրել պար-

տավորություններ հաշիվներով: Հաշվապահական նման 

գրանցումները հնարավորություն կտան ոչ միայն արձա-

նագրելու բնական ռեսուրսների օգտագործման հետևանքները, 

գործարարության ընթացքում իրականացնելու բնապահպա-

նական անընդհատ վերահսկողություն, այլև հատուկ հոդ-

վածներով ներկայացնել բնօգտագործման տնտեսական հե-

տևանքները հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվություն-

ներում : 

Пепанян Н.С. 

Северный униберситет, соискатель 
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ABSTRACT 

In practice, the organizations in Armenia are not used 

environmental accounting. Enterprises basically represented the 

reports about environmental indicators, which are not subject to the 

accounting process. However, it is important organization of the 

system of accounting environmental losses and reporting about re-

establishment natural recourses. 
 

Պետրոսյան Ա. Ա. 

Արցախի պետական համալսարան, հայցորդ 

anarpetirgr7@mail.ru 

 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐՈՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
    Հիմնաբառեր. կառավարչական հաշվառում, ֆինանսական գործա-

կիցներ, ֆինանսական կառավարում, ֆինանսական կայունություն,   

 

Կազմակերպությունների տնտեսվարման հաջողու-

թյունը պայմանավորված է ոչ միայն ֆինանսական ար-

դյունավետ մենեջմենթի կիրառմամբ, այլեւ ֆինանսատնտե-

սական գործարքները կարգավորող նորմատիվային դաշտի 

առկայությամբ:  Եթե  ՀՀ բանկային համակարգում ինտեգրաց-

ված ԼՂՀ առեւտրային բանկերի գործունեությունը տնտեսվար-

ման այլ ոլորտներից առանձնանում է կարգավորման 

նորմատիվային դաշտի առկայությամբ, ընդ որում ոչ միայն 

ներազգային, այլեւ միջազգային ֆինանսական կառույցների 

կողմից հաստատված չափորոշիչներով եւ չափանիշներով, 

ապա ԼՂՀ տնտեսության իրական հատվածի ձեռնարկու-

թյուններում տարածված չեն ֆինանսատնտեսական նորմա-

տիվները եւ դրանք հազվադեպ են կիրառվում: 

Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեու-

թյան նորմերն առանձնանում են իրենց ձևաչափային ներ-

կայացմամբֈ Ամրագրում ստանալով տնտեսավարումը կանո-

նակարգող փաստաթղթերում, դրանք ներկայացվում են հստա-

կությամբ եւ կոնկրետությամբ, հնարավորինս խտացված եւ 

հակիրճ ձեւակերպումներովֈ Այս ճանապարհով, տնտեսվարող 

mailto:anarpetirgr7@mail.ru


 105 

սուբյեկտները հստակ սահմանազատում են դնում իրավական 

եւ ոչ իրավական արարքների միջեւ, ձևակերպում են իրենց 

իրավունքները, ազատությունների եւ պատասխանատվության 

շրջանակներըֈ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կիրառ-

ման սկզբնական փուլում ֆինանսատնտեսական նորմա-

տիվները ձեռնարկատիրական համակարգում կիրառության 

մեջ են մտել որոշակի սահմանափակումներով գործելու նկա-

տառումներովֈ Եվ ինչպես նշվում է մասնագիտական գրա-

կանությունում, նորմատիվները, պարտադիր այն ձեռ-

ներեցների կամ կազմակերպությունների համար, որոնց հաս-

ցեագրված են գործարարության վարքագծի կանոններըֈ 1 

Սակայն, ի տաբերություն ֆինանսատնտեսականի, սոցիա-

լական նորմերը պարտադիր չեն բոլորի համար, ինչպես 

օրինակ` կրոնական ծիսակատարությունները տարբեր հա-

վատքի մարդկանց համար, կամ մշակութային նորմերը 

ընդունելի են այն մարդկանց շրջանում, որոնց ճաշակին են հա-

մապատասխանումֈ2 

 Միաժամանակ, պետք է նկատի ունենալ նաեւ, որ 

կազմակերպություններում տնտեսական նորմատիվների 

պարտադիր կիրառման պահանջը կախված է այն 

տնտեսվարման շրջանակի ընդլայնվածությունից, որոնց վրա 

տարածվում է այս կամ այն նորմըֈ Այսպես, շահութահարկի 

պարտադիր վճարման նորմը համընդհանուր է, սակայն 

տեղական հարկերի եւ տուրքերի վճարման պահանջը 

տարածվում է կոնկրետ տարածաշրջանի կամ տնտեսական 

գոտու իրավաբանական անձանց վրաֈ Կամ, կորպորատիվ 

նորմերը գործում եւ պարտադիր են միայն տվյալ կոր-

պորացիայի աշխատակիցների համար3ֈ  

                                                 
1
 Юденков Ю.Н., ―Финансовый менеджмент‖, // Внутренный контроль в 

кредитной   организации, #4, 2011, стр. 2 
2
 Лаптев В․В․, Предпринимательское право. понятие и субъекты, М․, 

1997,  с. 45-46 
3 Խաչատրյան Ն., Տնտեսական իրավունքի հիմունքներ, «Էդիտ  

  Պրինտ», Եր, 2011, էջ 6 – 7: 
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Որպես կանոն, տնտեսական գործունեության նորմերը 

ամրագրվում են պաշտոնական փաստաթղթերով (նորմա-

տիվային ակտեր, ներգերատեսչական որոշումներ, պայմա-

նագրեր եւ այլն: Այսպես, բանկային գործունեության տնտե-

սական նորմերի ցանկը եւ կիրառման պահանջը հստակ 

ներկայացված է ՀՀ օրենսդրության մեջ1ֈ Դրան հակառակ, սո-

ցիալական նորմերը (սովորույթներ, ավանդույթներ, բարոյա-

կանության նորմեր եւ այլն), հիմնականում ձեւավորվում եւ 

գործում են մարդկանց համոզմունքների կամ հասարակական 

կարծիքի շրջանակում, իրենց ամրագրումը չստանալով 

պաշտոնական փաստաթղթերումֈ 

Տնտեսական գործունեության նորմատիվները ձեւա-

վորվում են ոչ թե որպես պարզունակ համակցություն, այլ 

գործում են համակարգված սկզբունքով, առանձնանալով 

իրենց ներդաշնակությամբ եւ տրամաբանական փոխկապակց-

վածությամբֈ Համեմատության համար նշենք, որ 

հասարակության մեջ բարոյականության, ավանդույթների 

նորմերին ամրագրվում են միայն վարքագծի համընդհանուր 

կանոններ, որոնք համակարգված եւ անգամ որոշ դեպքերում` 

փոխկապակցված չենֈ Տնտեսական նորմատիվների գործու-

նեության ոչ ներդաշնակության եւ հակասության պարագայում 

դրանք կորցնում են իրենց կարգավորիչ գործառույթները2ֈ 

Հարկ է նշել, որ Ֆինասատնտեսական նորմատիվների 

խմբերը տնտեսվարման համակարգում կատարելով յուրա-

հատուկ գործառույթներ, արդյունքում կարող են կազմա-

կերպույթուններում կառավարման տարբեր օղակների 

գործառնական շահերի կոնֆլիկտներ առաջացնել, փոխադարձ 

հակազդեցություն ձեւավորելով` ստեղծել կառավարչական 

որոշումների «փոխզիջումային» տարբերակների պահանջ: 

Այսպես, առեւտրային կազմակերպության տնտեսվարման 

տարբեր օղակների կառավարիչներ տարբեր մոտեցումներ են 

ցուցաբերում շրջանառու կապիտալի բաղադրիչների ձեւա-

                                                 
1 «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, գլուխ 5, 

եր., 1996: 
2 Лаптев В.В., Предпринимательское право: понятие и субъекты, М., 

1997, стр. 28 
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վորմանը, որոնք, որպես կանոն, նպաստում են կապիտալի 

պարբերաշրջանի դանդաղեցմանը կամ արագացմանը: Նման 

դեպքերում անհրաժեշտություն է առաջանում որոշելու 

շրջանառու կապիտալի օպտիմալ սահմանը, որը մի կողմից 

ապահովում է նորմալ ֆինանսական կայունություն, իսկ մյուս 

կողմից չի հանգեցնում շրջանառու միջոցների պտույտի 

դանդաղեցման:  

 Շրջանառու կապիտալի օպտիմալ սահմանը որոշելիս 

հաշվի են առնվում միմյանց հակադրվող հետեւյալ սահմա-

նափակումները. 

 Կապիտալի շրջապտույտի արագացման նպատակով. 

 կրճատել սպասելիքների մեծությունը՝ նվազեցնելով 

դեբիտորական սկզբունքով վաճառքը:  

Լրացուցիչ իրացման շուկաների նվաճման եւ առկա 

գնորդներին չկորցնելու նպատակով. 

 ավելացնել պարտքով վաճառքի ծավալները եւ, 

հետեւաբար,  դեբիտորական պարտքերի մեծությունը: 

Կապիտալի շրջապտույտի արագացման նպատակով. 

 կրճատել արտադրական պաշարների մնացորդները: 

Արտադրության անխափան ընթացքի ապահովման նպա-

տակով. 

 պահպանել արտադրական պաշարների քանակային 

առավելագույն մնացորդներ: 

Կապիտալի շրջապտույտի արագացման նպատակով. 

 արագացնել արտադրության գործընթացը: 

Բարձրորակ եւ անխոտան արտադրանքի թողարկման նպա-

տակով. 

 դանդաղեցնել արտադրական գործընթացի որոշիչ 

փուլերը: 

Կապիտալի շրջապտույտի արագացման նպատակով. 

 կրճատել պատրաստի արտադրանքի պահեստային 

կուտակումները: 

Իրացման անհրաժեշտ ծավալների ապահովման նպատակով. 

 ավելացնել պատրաստի արտադրանքի պաշարների 

մնացորդները: 

Կապիտալի շրջապտույտի արագացման նպատակով. 

 ավելացնել կարճաժամկետ պարտավորությունները: 
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Ֆինանսական կայունության պահպանման նպատակով. 

 կրճատել կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտա-

վորությունները: 

     Հաշվի առնելով թվարկած գործոնները, որոնք միմյանց 

նկատմամբ որպես հակակշիռներ են հանդես գալիս, 

կիրառենք նշված սահմանափակումները «Արցախ ՀԵԿ» ԲԲԲ-

ի 2014 թվականի շրջանառու կապիտալի ընդունելի 

սահմանները որոշելիս: 

1. Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքերի 

գծով. 

Կազմակերպության ակտիվների ընթացիկ իրացվե-

լիության գործակցի նվազագույն մակարդակը պետք է կազմի 

2.0 միավոր. 

ընթացիկ ակտիվներ : կրեդիտորներ > 2.0, 

1 098 956: կրեդիտորներ > 2.0  

կրեդիտորներ < 549 487  

Կազմակերպության կրեդիտորական պարտքերի 

փոխհատուցման նվազագույն ժամկետը 20 օր է. 

(կրեդիտորներ x 360) : իրացման ինքնարժեք > 0 օր 

(կրեդիտորներ x 360) : 2 168 442   > 20 օր 

կրեդիտորներ > 120 469 

Այսպիսով, (1) կետի սահմանափակումներով, կազմա-

կերպության կրեդիտորական պարտքերի տարեկան միջին 

մնացորդը կընդգրկի հետեւյալ սահմանները. 

120 469 < կրեդիտորներ < 549 487 

                  120 469    334 978        549  487 

 

2. Դեբիտորական պարտքերի գծով. 

Կազմակերպությունը իրացման ծավալների անհրա-

ժեշտ մակարդակի ապահովման համար վաճառքի առնվազն 

15%-ը պետք է իրականացնի դեբիտորական սկզբունքով. 

(դեբիտորներ : իրացման ծավալ) > 0.15 

(դեբիտորներ : 2 168 442  ) > 0.15 

դեբիտորներ > 325 266 

Դրամական անհրաժեշտ ներհոսքի ապահովման 

նպատակով կազմակերպության դեբիտորական պարտքերի 

փոխհատուցման նվազագույն սահմանը 85 օր է. 
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(դեբիտորներ x 360) : իրացման ծավալ < 85 

(դեբիտորներ x 360) : 2 168 442   < 85 

դեբիտորներ < 511 993 

 Այսպիսով, (2) կետի սահմանափակումներով, կազմա-

կերպության դեբիտորական պարտքերի տարեկան միջին 

մնացորդը կընդգրկի հետեւյալ սահմանները. 

                             325 266 < դեբիտորներ < 511 993 

  325 266      418 629  511 993 

 

3. Պաշարների գծով. 

Արտադրության եւ իրացման անխափան գործընթացի 

ապահովման նպատակով կազմակերպության պաշարների 

նվազագույն մնացորդն առնվազն պետք է կազմի իրացման 

ինքնարժեքի 3 %-ը. 

պաշարների մնացորդ : իրացման ինքնարժեք > 0.03 

պաշարների մնացորդ : 633 597 > 0.03 

պաշարների մնացորդ > 19 008  

Պաշարների շրջապտույտի տեւողությունը չպետք է 

գերազանցի 30 օրը. 

       (պաշարների մնացորդ x 360) : իրացման ինքնարժեք < 30 

(պաշարների մնացորդ x 360) : 633 597  < 30 

պաշարների մնացորդ < 52 799 

Այսպիսով, (3) կետի սահմանափակումներով, 

կազմակերպության պաշարների տարեկան միջին մնացորդը 

կընդգրկի հետեւյալ սահմանները. 

19 008 <պաշարներ < 52 799 

      19 008     35 903   52 799 

 

 Հետեւաբար, ստացված սահմանափակումներով, 

շրջանառու կապիտալի ընդունելի սահմանը ըստ առանձին 

բաղադրիչների կկազմի.  

 պաշարների գծով                               35 903 

 դեբիտորական պարտքերի գծով               418 629  

 կրեդիտորական պարտքերի գծով        (334 978) 

 Ընդամենը                                119 554 

Կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական 

արդյունքների վերլուծության ժամանակ գործարար ակտի-
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վության եւ վճարունակության միջեւ ներդաշնակեցման խնդիր 

է առաջանում:  Մասնավորապես, ի հաշիվ դեբիտորական 

պարտքերի կտրուկ ավելացման,  ընդլայնելով իրացման 

ծավալները եւ ապահովելով շահույթի աճ, գործնականում խա-

թարվում է կազմակերպության գործարար ակտիվության եւ 

վճարունակության ներդաշնակեցումը եւ շահույթի աճն ու 

վճարունակության անկումը սկսում են հանդես գալ որպես 

հակակշիռներ:    

Այսպես,  մարքեթինգի պատասխանատուն կարող է հա-

մոզմունք հայտնել դեբիտորական պարտքերով վաճառքի 20%-

ով աճի անհրաժեշտության մասին, որի արդյունքում կներ-

գրավվեն իրացման շահավետ գներով գնորդներ, անփոփոխ 

կմնա իրացման ինքնարժեքը, կավելանա գործառնական 

շահույթն 80%-ով, սակայն դրա հետ մեկտեղ` դեբիտորների 

տեսակարար կշիռը չպետք է գերազանցի իրացման եկամտի 

15%-ը: Մյուս կողմից, ֆինանսական կառավարիչը դրան 

հակազդում է այն փաստարկներով, որ շրջանառու կապիտալի 

արագացումը չպետք է գերազանցի 60 օրը` ի շնորհիվ դեբի-

տորական պարտքերի 30% նվազեցման եւ կարճաժամկետ 

պարտավորությունների 10% աճի:  

Դրան զուգահետ, կազմակերպության գլխավոր հաշ-

վապահը կանխիկի հավաքագրելիության ապահովման նպա-

տակով պահանջ է ներկայացնում, որպեսզի դեբիտոր-

ներ/դրամական միջոցներ մնացորդ գործակիցը չգերազանցի 

7,5 մակարդակը, իսկ ակտիվների շահութաբերությունը պետք 

է գերազանցի  2%-ը: Դրանով իսկ, ֆինանսական արդյունքների 

վերլուծություն իրականացնելիս ուշադրություն է դարձնում 

սնանկացման ռիսկերի նվազեցմանը: Սնանկացման հատկա-

նիշները ձեւավորում են այն պարագայում, երբ կազմա-

կերպությունները ստանձնած պարտավորությունները մարում 

են այնպիսի ակտիվների հաշվին, որոնք գործարարության այլ 

ուղղություններ պետք է սպասարկեն:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 Սահմանափակող գործոններով ֆինանսական ար-

դյունքների վերլուծության կիրառման պարագայում, հնարա-

վորություն է ստեղծվում. 

Առաջին, ներդաշնակություն սահմանելու ֆինանսա-

կան արդյունքների  ձեւավորման ոլորտում միմյանց հակազ-

դող կառավարչական որոշումների իրականացման գործըն-

թացում, երբ հակակշիռներ են ձեւավորվում կազմակեր-

պությունների շահույթի աճի եւ ֆինանսական կայունության, 

ինչպես նաեւ գործարար ակտիվության ցուցանիշների եւ 

ձեռնարկատիրության ինքնավարության մակարդակի միջեւ: 

Երկրորդ, ֆինանսական արդյունքների վերլուծության 

գործընթացում ոչ միայն գնահատելու տարաբնույթ գործոն-

ների փոփոխման ներազդեցությունը, այլեւ այդ գործոնները 

դիտարկելու կանխարգելիչ, մոտիվացիոն եւ վերահսկիչ 

ուղղություններով, դրանով իսկ սպասարկելով կազմակերպու-

թյունների կառավարման տարբեր օղակների մոտիվացիոն 

շահերը: 

Երրորդ,  ֆինանսական նորմատիվների կիրառումը 

իրականացվում է ոչ թե լոկալացված դաշտում, ինչպես առա-

ջարկվում է կազմակերպությունների ֆինանսական արդյունք-

ների վերլուծության ավանդական մոտեցման պարագայում, 

այլեւ սահմանվում է ֆինանսական ցուցանիշների համալիր 

շրջանակ, որում շահույթի փոփոխման վրա ներազդող մեկ 

ցուցանիշի տատանումները շաղկապվում են դրան առնչվող 

ֆինանսական այլ ցուցանիշների հետ՝ անհրաժեշտություն 

առաջացնելով դրանք գնահատելու  կառավարչական որոշում-

ների իրականացման  փոխզիջումային դաշտում:   

Չորրորդ, սահմանափակող գործոններով ֆինանսա-

կան արդյունքների վերլուծության առաջարկվող մեխանիզմը 

նախապատվություն չի ցուցաբերում ֆինանսատնտեսական 

նորմատիվների որեւէ խմբի կիրառմանը, քանի որ յուրա-

քանչյուր խումբ իր ուրույն գործառույթներով է հանդես գալիս 

կազմակերպությունների շահույթի ձեւավորման համակար-

գում եւ փոխհաշվեկշռվում է ֆինանսատնտեսական ոլորտը 

բնութագրող այլ խումբ ցուցանիշների հետ: 
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РЕЗЮМЕ 
      В статье рассматриваются проблемы совершенствования 

традиционного анализа финансовых результатов деятельности 

предпрприятий с применением ограничивающих факторов. С этой 

целю, предлагается рассматривать финансовые коэффициенты 

нераздельно друг от друга, а также анализировать их в системе 

взаимосвязей, тем самым сочетая комплексный анализ с 

системными оценками формирования финансовых результатов 

предприятий. 
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ABSTRACT 

The article is discussing problems of improving the traditional 

analysis of financial results of enterprises activity, using limiting 

factors. For this purpose is suggested for reviewing  financial ratios 

not only in localize framework each others, and also analyze them in 

the scope of interrelations,  accordingly harmonizing  comprehend-

sive analysis with the system of estimating of financial results in 

enterprises. 

 

 



 113 

Սահակյան Հ. Մ. 

Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն,   

գործադիր տնօրեն 

iatc@iatc.am 

 

ՀԱՐԿՄԱՆ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ՀՀ  ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

 
Բանալի բառեր.  հարկային քաղաքականություն, եկամտահարկի 

արտոնություններ, մասնագիտական կրթության ֆինանսավորում 

                               

Հավասարակշռված հարկային քաղաքականությունը բու-

հական համակարգում իր էական ներգործությունն է ունենում 

բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծառայությունների 

մատուցման թե որակի, և թե ծավալի վրա: Այսօր մտահոգիչ է 

համարվում այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ում գործող բուհերի 

զգալի մասը համարվում են խոշոր հարկատուներ: Այսինքն, 

արձանագրվում է այն միտումը, որ պետություն-բուհ ֆի-

նանսական համագործակցության շրջանակում ֆինանսական 

հոսքերի ծանրության կենտրոնը աստիճանաբար թեքվում է 

պետության կողմը, այնինչ, մեր կարծիքով, պետք է լիներ ճիշտ 

հակառակը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ խոշոր 

հարկատու հանդիսացող պետական բուհերի հարկային 

պարտավորությունների կազմում առավել մեծ տեսակարար 

կշիռ ունեն ուղղակի հարկերը (տես գծապատկեր 1), և դա 

օրինաչափ է, քանի որ կրթական ծառայությունների 

մատուցումը մեր հանրապետությունում  ավելացված արժեքի 

հարկի գծով արտոնություններ ունի: Սակայն, մյուս կողմից, 

մեզ մտահոգում է բուհերի խոշոր հարկատու լինելու 

հանգամանքը, որը առավելապես պայմանավորված է 

վերջիններիս կողմից  պետությանը եկամտային հարկի և 

սոցիալական ապահովագրության գծով կատարվող վճարնե-

րով:  

Մեր օրերում, պետությունը առավելապես բուհերին 

պետք է դիտարկի ոչ թե հարկային պարտավորությունների 

ձևավորման խոշոր կենտրոնների և հարկեր գանձի, այլ պետք 
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է լինի ճիշտ հակառակը: Համամիտ ենք այն հետազոտողների 

հետ, որոնք գտնում են, որ մատուցվող կրթական ծառա-

յությունների հանրային ֆինանսավորման ընդլայնումը 

պետական ֆինանսաբյուջետային քաղաքականության առաջ-

նահերթյունների շրջանակում պետք է ընդգրկել, քանի որ 

բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը լուրջ գործոն է 

մարդկային կապիտալի ձևավորման գործում:1  

Այնուհանդերձ, ՀՀ-ում  կրթության պետական ֆինանսա-

վորման չափաբաժինը ՀՆԱ-ի կազմում դեռևս հետ է մնում ոչ 

միայն տարածաշրջանային երկրներից, այլև աշխարհում ձևա-

վորված միջին ցուցանիշից (տես գծապատկեր 2): Ուրեմն, 

ստացվում է այնպես, որ ընդհանուր առմամբ մեր երկրում 

հարկային պարտավորությունների աճը առաջանցիկ բնույթ է 

կրում բարձրագույն կրթություն մատուցող կրթօջախների 

նկատմամբ հանրային ֆինանսավորման պարտավորու-

թյունների աճից: Իսկ սա խոսում է այն մասին, որ հանրային 

վերաբերմունքը վերջին հաշվով այդ կրթօջախների նկատմամբ 

ավելի շատ բիզնես գործունեության դիտարկումն է, քան թե 

այնտեղ ձևավորվող մարդկային կապիտալի վերարտադ-

րության արժեքը: 
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1 Ճուղուրյան Ա., Մասնագիտական կրթության մարտահրավերները 

ՀՀ բուհերում, // Առավոտ օրաթերթ, 26 օգուստոսի, 2015 թ. 
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Գծապատկեր 1.  Հարկային պարտավորությունների  
         դինամիկան ՀՀ բուհերում (հազ դրամ)1 
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Գծապատկեր 2. Կրթական ծառայությունների  
               տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում  (%)2 
Սակայն, նման մոտեցումը միանշանակ չէ այլ 

երկրներում: Այսպես, ուսումնասիրությունները ցույց են 

տալիս, որ վերջին տարիներին Եվրամիության շատ 

երկրներում մասնագիտական կրթության ծառայությունների 

ոլորտում նկատվում է պետական ֆինանսավորման կտրուկ 

աճ (տես գծապատկեր 3): Անգամ որոշ երկրներում (Գեր-

մանիա, Դանիա, Շվեդիա) մասնագիտական կրթական 

ծառայությունները ամբողջովին ֆինանսավորվում են պետու-

թյան կողմից, քանի որ հանրային լայն շրջանակներում քաջ 

գիտակցում են, որ լավագույն մասնագետների պատրաստման 

հովանավորչությունը պետության կողմից նաև ազգային 

անվտանգության խնդիր է: 

 

                                                 
1 Juguryan A. Rishma V., //Tax planning issues in universities of Armenia,  

   Public management, 1-2 2014,  p. 155  
2
   Բարխուդարյան Գ., Կրթական ծառայությունների արտահանման 

կառավարման որոշ  հիմնահարցեր ՀՀ-ում, ԵՊՀ տնտեսագիտության 

ֆակուլտետի տարեգիրք, 2012, էջ 169 
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Գծապատկեր 3.  Պետական ֆինանսավորման աճի տեմպը    

    մասնագիտական   կրթության ծառայությունների  ոլորտում1
 

                              

Ցավոք, մեր հանրապետությունում, եթե քոլեջներում 

վերջին տարիներին նկատվում է հանրային միջոցների հաշվին 

կրթության ֆինանսավորման աճ, ապա բարձրագույն 

մասնագիտական կրթական համակարգում դեռևս գերիշխում է 

մասնավոր ֆինանսավորման աղբյուրը (տես աղյուսակ 1): 

Հետևաբար, ուսանողների կողմից վճարվող կրթավճարները 

հարկման անհիմն առարկա են դառնում, քանի որ հարկային 

խոշոր պարտավորությունների մարման գումարները կարող 

էին ուղղվել կրթության որակի բարելավմանը, դասախոսների 

վերապատրաստմանը, ուսանողության շարժունությանը և 

այլն: 

Աղյուսակ 1 

Վճարովի և պետպատվերով ընդունելության տեղերի 

դինամիկան ՀՀ պետական բուհերի բակալավրիատում 2 

 

Դիմորդներ 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

պետպատվերով 26% 21% 22% 

վճարովի համակարգ 74% 79% 78% 

 100% 100% 100% 

                                                 
1
  Education at a Glance, OECD Indicators,  2013, page 208 

2
  www.armstat.am 



 117 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Բարձագույն մասնագիտական կրթական համակարգում 

հարկային արտոնությունների շրջանակը պետք է ընդգրկուն 

լինի, որպեսզի հնարավորինս կրճատվեն հարկային ֆինան-

սական արտահոսքերը և այդ գումարները վերաուղղվեն 

կրթության որակի բարելավմանը: Նպատակահարմար ենք 

համարում ՀՀ եկամտային հարկի օրենքում արտոնություններ 

սահմանել համալսարանական աշխատակիցների աշխատա-

վարձի գծով, պայմանով, որ խնայված այդ ռեսուրսները 

վերաուղղվեն գիտահետազոտական աշխատանքների, անձնա-

կազմի և ուսանողության շարժունության ընդլայնմանը` 

արդյունքում կրճատելով այս ուղղություններով ծախսվող 

պետական միջոցները: 
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Исполнительный Директор 
 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РА 
 
Ключевые слова:    налоговая политика, льготы подоходного налога,   

                                  финансирование профессионального образования 

 

РЕЗЮМЕ 

Система высшего профессионального образования должна 

охватывать широкий спектр налоговых льгот для того, чтобы 

уменьшить налоговые и финансовые оттоки и перенаправить 

эти средства на улучшение качества образования. В связи с этим, 

целесообразно рассмотреть Закон о подоходном налоге РА и 

представить налоговые льготы для работников вузов, при 

условии, что сэкономленные ресурсы израсходовались на 

расширение научно-исследовательских работ, мобильности 

студентов  и персонала, что в свою очередь приведет к 

снижению потребления общественных ресурсов в этом 

направлении. 
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TAXETION ISSUES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

IN RA 
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ABSTRACT 

Higher professional education system should take large scope of tax 

benefits in order to reduce the financial outflows from universities 

and readdress these funds to quality assurance of education. In this 

regard, it is appropriate to consider in the Law of  income tax of RA 

benefits for university employees taxation allowance, provided that 

the saved resources predestine to research, student and staff mobility 

enlargement, which will similarly reduce consumption of public 

resources in above mentioned  directions. 
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 ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ում 

 
Հիմնաբառեր. մաքսային միություն, կառավարչական աուդիտ, 

ռազմավարական հաշվառում, որոշումների կայացում,  հաշվառման 

տարատեսակայնություն   

 

Մաքսային միությանը անդամկացությունը նոր մարտա-

հրավերներ է ձևավորում ՀՀ-ում կազմակերպվող հաշվապա-

հական հաշվառման և վեևահսկողության ոլորտում Հաշվա-

պահական հաշվառումը իր անփոփոխ մեթոդաբանությամբ և 

կրկնակի գրանցման հենքով գործում  է շուրջ 400 տարի, 

սակայն տնտեսական գործունեության հարահունչ փոփոխման 

համատեքստում պարբերաբար ենթարկվում է հայեցակար-
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գային վերանայումների: Այսպես, եթե իր ձևավորման 

ակունքներում այն ֆինանսական, այնուհետև հարկային 

պարտավորությունների գործառույթներ էր սպասարկում, 

ապա մրցակցային թեժ պայքարի արդյունքում նկատելի 

դարձավ կառավարչական հաշվառման անհրաժեշտությունը:  

Ներկայումս, միջազգային պրակտիկայում հաշվապահա-

կան հաշվառման բազամազանությունը լրացվում է բնապահ-

պանական, սոցիալական, ռազմավարական ուղղություններով, 

որոնց նպատակը հիմնականում կառավարչական որոշում-

ների իրականացումն է: 1  Ուսումնասիրությունները ցույց են 

տալիս, որ արևմտյան զարգացած երկրներում գործող կազմա-

կերպություններում հաշվապահական հաշվառման կազմա-

կերպման ռեսուրսների շուրջ 90%-ը ծախսվում է կառա-

վարչական հաշվառման վրա, և միայն մնացած 10%-ն է 

ընդամենը բաժին ընկնում ֆինանսական, կամ հարկային 

հաշվառմանը:  

Սակայն, մեր հանրապետությունում ձևավորվել է ճիշտ 

հակառակ պատկերը:  Հիմնականում գործում է  հարկային 

հաշվառումը,  խոշոր կազմակերպություններում փորձեր են 

արվում ֆինանսական հաշվառումը կազմակերպել միջազ-

գային ստանդարտներով, իսկ կառավարչական հաշվառումը, 

որպես կանոն, հետին պլան է մղվում, քանի որ մենեջմենթը 

հաշվապահական հաշվառմանը դիտարկում է զուտ հարկային 

պարտավորությունների սպասարկման գործիք: Մյուս կողմից, 

հաշվապահական  հաշվետվությունները մեր հանրապետու-

թյունում դեռևս որոշումների կայացման որոշիչ գործոն չեն 

համարվում, թե ներքին, և թե արտաքին օգտագործողների 

համար, որն էլ իր հերթին մոտիվացիոն միջավայր չի ստեղծում 

կառավարչական հաշվառման զարգացման համար: 2 

Այսօր արդեն միջազգային պրակտիկայում ուշադրություն է 

դարձվում ոչ միայն հաշվապահական հաշվառման բազմազա-

նությանը, այլև հաշվառման օբյեկտների ընտրությանը: Այս-

                                                 
1
 Цыганков, К. Ю. Очерки теории и истории бухгалтерского учета.- М.: 

Магистр, 2007. - 462 с 
2
 Ճուղուրյան Ա.Գ., Կառավարչական հաշվառում, //‖Տնտեսագետ‖, 

Եր., 2006, էջ 45 
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պես, տնտեսական գործունեության ակտիվների կազմում լուրջ 

մասնաբաժին է կազմում մարդկային ռեսուրսը, և այդ 

պատճառով ներկայումս հիմնախնդիր է հանդիսանում կազ-

մակերպությունների մակարդակով մարդկային կապիտալի 

ճանաչումը, գնահատումը և հաշվառումը: 1  

Բացի այդ, ներկայումս հաշվապահական հաշվառման 

զարգացման մարտահրավեր է հանդիսանում ռազմավարա-

կան ցուցանիշների մոնիտորինգի արդյունքների արձանագ-

րումն ու համակարգային հաշվառումը: Ավանդույթի ուժով, 

հաշվապահական հաշվառումը ռետրոսպեկտիվ բնույթ է կրում 

և ներկայացնում է անցյալին առնչվող տեղեկատվություն: Սա-

կայն, շուկայական մրցակցության ներկա պահանջները հաշ-

վառմանը ներկայացնում են նոր մարտահրավերներ,  այդ 

համակարգի գործառույթները  ուղղորդելով դեպի ապագան:  2 

Այս ուղղությամբ ՀՀ-ում հետազոտական աշխատանքներ 

տարվում են, փորձ անելով ագրարային համակարգում ներ-

դնելու ռազմավարական հաշվառում և նպատակ ունենալով 

կրկնակի գրանցման համակարգում ներառելու կազմա-

կերպությունների ռազմավարական ցուցանիշներից ձևավոր-

վող շեղումները: 3  Հաշվառման նման համակարգին անցումը 

հնարավորություն է ընձեռնում մենեջմենթին ժամանակին 

կողմնորոշվելու և օպերատիվ միջացառումներ ձեռնարկելու 

ռազմավարական նպատակադրումներից հայտնաբերված 

տնտեսավարման շեղումների վերացման ուղղությամբ, և հե-

տևաբար, ամրապնդելու բիզնես գործունեության մրցակցային 

դիրքերը շուկայում: 4 
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Հիմնվելով ռազմավարական հաշվառման կազմակերպման 

նոր հայեցակարգի վրա, ներկայումս միջազգային պրակ-

տիկայում ակտիվորեն զարգանում է կառավարչական աու-

դիտը, նպատակ ունենալով ստուգելու ոչ միայն ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը, այլև մենեջմենթի 

նպատակադրումների իրագործման աստիճանը տնտեսա-

վարման մարտավարական և ռազմավարական հարթություն-

ներում:  Այս առումով, արդիական է դառնում նաև կառավար-

չական հաշվառման քաղաքականության մշակումը կազմա-

կերպություններում:  

 Եթե մինչ այժմ, ենելով ֆինանսական հաշվետվությունների 

կազմման միջազգային ստանդարտներից, կազմակեպություն-

ները մշակում էին հաշվապահական հաշվառման քաղաքա-

կանություն, հիմնականում միտված ֆինանսական հաշվառ-

մանը, ապա ներկայումս կառավարչական հաշվառման 

քաղաքականությունը`միտված ռազմավարության թիրախային 

նպատակների իրագործմանը, անհրաժեշտ նախապայման է 

հանդիսանում արդյունավետ հաշվապահական պրակտիկայի 

համար: Հետևաբար, որոշումների կայացումը կառավարչական 

հաշվառման համակարգում ներկայումս առավելապես ձգտում 

է ուղղորդվել դեպի ռազմավարական նպատակադրումների 

իրականացմանը, որն էլ նոր որակներ է հաղորդում 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշա-

կմանը: 1 

Մեր դիտարկումներով, անգամ ներկայիս ՀՀ կազմակեր-

պություններում մշակվող հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականությունը լիարժեքորեն չի ծառայում այդ 

տեղեկատվությունն օգտագործողների որոշումների կայացման 

գործընթացին, և հիմնական ոչ թե բովանդակային, այլև 

ձևական բնույթ է կրում: Դրանք ՀՀ կազմակերպություններում, 

որպես կանոն, կազմվում են արտաքին աուդիտի պահանջները 

սպասարկելու համար և չունեն շահառու օգտագործողներ: 

Արդյունքում, հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվություն-

ների փաթեթը այդպես էլ չի օգտագործվում ֆինանսական և 

                                                 
1 Бакаев, A. C. Реформирование системы бухгалтерского учета в России 

(вопросы теории и практики). М.: Финансы и статистика, 2006. – 233 с. 
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կառավարչական վերլուծություններում, այնինչ, միջազգային 

պրակտիկայում հրապարակվում են բիզնես գործունեության 

ճյուղային ֆինանսական գործակիցներ, որոնք որոշիչ դերա-

կատարում ունեն շուկայում կազմակերպությունների մրցակ-

ցային դիրքերի համեմատական գնահատումների ժամանակ: 1  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՀՀ կազմակերպություններում վարվող հաշվապահական 

հաշվառման և մաքսային վերահսկողության ներկա դրվածքը 

համահունչ չէ Եվրասիական տնտեսական միության երկր-

ներում ընթացող հաշվառման բարեփոխումներին: Այդ իսկ 

պատճառով, անհրաժեշտ է ոչ միայն համատարած անցում 

հարկային հաշվառումից դեպի ֆինանսական հաշվառման, 

այլև կառավարչական հաշվառման դիվերսիֆիակացման իրա-

կանացում, այն  սոսկ  որպես ծախսային հոսքերի արձանա-

գրման տեղեկատվական համակարգից բացի, դիտարկելով 

նաև որպես   ռազմավարական նպատակադրումների իրակա-
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РЕЗЮМЕ 

Применяемая на предприятиях РА нынешняя система 

бухгалтерского учета не соответствует духу текущих реформ, 

осуществляемых в международной практике в этой сфере. 

Следовательно, становится небходимым не только осущестление 

перехода от широкомасштабного налогового учета к 

финансовому учету, но и диверсификации управленческого 

учета, представляя его как систему регистрации издержек, так и 

эффективным инструментом реализации долгосрочных задач. 

                                                 
1 Говдя В.В, Дегальцева Ж.В.,  Современные концепции развития бух-

галтерского учета: проблемы и перспективы, // КубГАУ, №99(05), 2014  



 123 

Pahlevanayan  S. V. 

Northern University, Postrgraduate Student 

 

ACCOUNTING AND CUSTOMS CONTROL DEVELOPMENT 

ISSUES IN RA 

 

Key words:: customs, control managerial audit, strategic accounting, 

decision making, diversification of accounting 

 

ABSTRACT 

 Current accounting processing settings in Armenian Republic 

entities is not consistent with international practice in accounting 

reforms. Therefore, it is necessary not only to widespread 

transformation from commonly tax accounting system into financial 

accounting, but also  diversification existing managerial accounting 

framework, those considering not only system of cost flow 

information, but also take into account as well as a efficient 

instrument for strategic objectives implementation in business 

activity.  
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Հիմնաբառեր.  օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ներդրումների 

արդյունավետություն,  սփյուռքի տնտեսական ներուժ, ներդրումային 

գրավչություն  

 

ՕՈՒՆ-ների խրախուսումը և ներդրումային միջա-

վայրի բարելավումը հսկայածավալ տնտեսական օգուտներ 

բերելով ընդունող երկրում, այնուամենայնիվ հակազդեցու-

թյուն է ունենում ինչպես այդ երկրի մասնավոր գործա-

րարության, այնպես էլ հանրային շահերի կողմից: Եվ ստաց-
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վում է այնպես, որ ՕՈՒՆ-ների կարգավորման գործընթացում 

ի նկատի են առնվում ընդունուղ երկրի ազգային և միջազգային 

շահերի հակակշռման հիմնախնդիրները: 

Ազգային և օտարերկրյա տնտեսական շահերի 

հակակշռման հիմնախնդիրները հատկապես ցայտուն են 

դրսևորվում Հայաստանի Հանրապետությունում: Փորձը ցույց 

տվեց, որ ՀՀ-ում առավել մեծ ներդրում կատարած 

Ռուսաստանի Դաշնությունը առավելապես հետապնդում է ոչ 

թե տնտեսական, այլ քաղաքական շահեր, ներդրումներ 

կատարելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող 

այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսք կապն է, երկաթուղային 

տրանսպորտը, էներգահամակարգը, գազաֆիկացիան և այլն: 

Հետևաբար, ներդրումային նման քաղաքականությունը առա-

վելապես սպասարկեց ներդրող երկրի քաղաքական շահերին,  

և հետո միայն ընդունող երկրի տնտեսական շահերին:1 

Մյուս կողմից, ՀՀ-ում ազգային կապիտալը նույնպես 

պատշաճ ―հյուրընկալություն‖ չցուցաբերեց ՕՈՒՆ-ների 

նկատմամբ, և ինչ որ տեղ նաև դիմադրություն ցուցաբերեց 

ներդրումների ներհոսքին, որի վառ ապացույցն եղավ 

հանրապետության անկախության սկզբնական տարիներին 

սփյուռքահայ կապիտալի ներհոսքերի ընդլայնումը ՀՀ-ում, իսկ 

այնուհետև` դրանց հետընթաց հոսքը և կտրուկ պասիվա-

ցումը: Սակայն, ՕՈՒՆ-ների ազգային և օտարերկրյա շահերի 

հակակշռումը առավելապես քննարկման է ենթարկվում ոչ թե 

քաղաքական, այլ տնտեսական դաշտում: Կապիտալի միգրա-

ցիայի պայմաններում ընդունող և դոնոր երկրները մակրո-

տնտեսական հավասրակշռության են ձգտում այնպես, որ 

երկուստեք համարժեք օգուտներ ունենան ՕՈՒՆ-ների գծով: 

Հետևաբար, կարևորվում է ՕՈՒՆ-ների կարգավորման գոր-

ծընթացում տնտեսական շահերի հակակշռումը ազգային և 

օտարերկրյա ներդրումային մոտիվացիոն տեսանկյունից:  

ՕՈՒՆ-ների մակրոտնտեսական արդյունքների համա-

խմբան համակարգը հիմնականում ներկայացվում է երկու ուղ-

                                                 
1
 Թեյմուրազյան Ռ., Ռուսական կապիտալը Հայաստանում. 

Քաղաքական թե տնտեսական ներկայություն, //‖168 ժամ‖ լրագիր, 

հոկտեմբերի 5, 2007 թ.,  www.archive.168.am/am/articles/11414 
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ղությամբ. ներդրումների արդյունքների ձևավորման անմիջա-

կան ճյուղեր, և տվյալ ճյուղերը սպասարկող այլ ենթակա-

ռուցվածքներ: Այսպես, եթե ներդրումներ են կատարվում 

զբոսաշրջային ծառայու թյունների ոլորտում, ապա դրանց 

արդյունքները ուղղակիորեն դրսևորվում են հյուրանոցային 

բիզնեսում, զվարճանքների, հանգստի կազմակերպման օբ-

յեկտներում, տրանսպորտային, ուղեվորափոխադրումների 

ոլորտներում: Միևնույն ժամանակ, զբոսաշրջային ոլորտում 

կատարված ներդրումները ուղեկցվում են մուլտիպլիկացիոն 

տնտեսական արդյունքներով, որոնք դրսևորվում են ճանա-

պարհաշինարարության, գովազդային, ապահովագրական, 

սննդարդյունաբերության, հուշանվերների թողարկման ին-

դուստրիաներում:  

Հետևաբար, ՕՈՒՆ-ների տնտեսական արդյունքները 

գնահատելիս ընդունող երկիրը ոչ միայն հաշվի է առնում 

դրանց անմիջական հետևանքները ներդրումներ ընդունած 

ճյուղում, այլև մուլտիպլիկացոին էֆեկտը, որը դրսևորվում է 

այդ ճյուղին առնչվող այլ ոլորտներում:  

Սակայն, Հայաստանի Հանրապետությունում իրակա-

նացվում է միայն ՕՈՒՆ-ների իրականացման ուղղակի վի-

ճակագրական հաշվառում, արձանագրելով կոնկրետ ներ-

դրումային ճյուղում ձևավորված արդյունքները, չիրականա-

ցնելով ներդրումային մուլտիպլիկացիոն արդյուքների արժևո-

րում և հաշվառում: Նման պարագայում, իջնում է երկրում 

ՕՈՒՆ-ների կարգավորման արդյունավետությունը, քանի որ 

ամբողջական տեղեկատվություն չի ստացվում ներդրումներից 

ձևավորված տնտեսական արդյունքների վերաբերյալ: 

 Օտարերկրյա ներդրումների շարժառիթները կարող 

են նաև համահունչ լինել ընդունող երկրի մասնավոր կապի-

տալի շահերին, միաժամանակ հակազադելով հանրային 

շարժառիթներին: Հատկապես, այդ երևույթը ՀՀ-ում դրսևոր-

վում է բնապահպանական նորմերի շրջանակում իրակա-

նացվող ներդրումային ծրագրերում, երբ դոնոր երկրները 

կապիտալ են արտահանում և ներդրում մեր երկրի հանք-

արդյունաբերության ոլորտ, քանի որ արևմտյան երկրներում 

հանքարդյունաբերության բնապահպանական նորմերը 

առավել խիստ են: Այս ճանապարհով, զարգացած երկրների 
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կապիտալը հանդիպելով հայրենիքում ներդրման դժվա-

րությունների, հեշտությամբ բնապահպանական աուդիտ է 

անցնում զարգացող երկրներում և այնտեղ օգտագործվելով` 

գերշահույթներ է ապահովում:  

Այսպես, ըստ ՀՀ ԱՎԾ տեղեկատվության, 2013 թվ 

առաջին երեք եռամսյակում ՕՈՒՆ-ների հոսքերի ծավալները 

կազմել են 395,6 մլն ԱՄՆ դոլլար, և 2012 թվ. նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 31 %-ով: Ընդ 

որում, այդ ներդրումների գերակշիռ մասը ուղղվել է 

հանքարդյունաբերության ոլորտ:1  

Օտարերկրյա կապիտալը իրեն առավել «հարմարա-

վետ է զգում» ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում, որտեղ մի 

կողմից չափազանց խիստ չեն գործարարության բնապահ-

պանական նորմերը` ինչպես արևմուտքում, մյուս կողմից ՀՀ-

ում արդյունավետ չի գործում բնապահպանական աուդիտը, 

որը հնարավորություն է ստեղծում շրջանցելու բնապահպա-

նությունը և ապահովելու գերշահույթներ` ներդրված 

կապիտալի դիմաց: 2   Եվ պատահական չէ, որ ՀՀ-ում, որ 

համեմատաբար փոքր տարածք ունեցող երկիր է, գործում է 485 

հանքավայր` որից 65%-ը օտարերկրյա կապիտալի 

մասնակցությամբ:  

Հետևաբար, ՕՈՒՆ-ների օտարերկրյա և ազգային 

տնտեսական շահերի հակակշռման ժամանակ անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել նաև հանրային գործոնը, որը բնապահպանական 

նկատառումներով առավելապես հակազդում է ներդրումների 

տնտեսական հատույցին: ՕՈՒՆ-ների շարժառիթը ավան-

դաբար հանդիսացել է շահույթի հետապնդումը, ինչպես 

ընդունող, այնպես էլ դոնոր երկրների կողմից: Սակայն 

գործարարության ներկայիս ոլորտը հարկադրված ընդար-

ձակում է իր առջև դրված նպատակների շրջանակը` 

առաջնահերթությունը հետզհետե տնտեսական դաշտից 

փոխանցելով նաև բնապահպանության և սոցիալական ոլորտ: 

Ներկայումս գործող կազմակերպություններում հիմնախնդիր է 

                                                 
1
 www//armstat.am 

2
Juguryan A.,  Environmental and taxation issues of cupper mining, 

Известия аграрной науки, #1, 2013, pp. 134-135 
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հանդիսանում տնտեսավարման ոլորտում «կայուն զար-

գացման» սկզբունքի կիրառումը, համաձայն որի արդյունաբե-

րական արտադրության աճը, մարդկանց բարեկեցության աճը 

պետք է ուղեկցվեն ոչ թե բնապահպանության անկմամբ, այլ 

հակառակը` շրջակա միջավայրի որակական բարելավմամբ: 

 Հատկապես այս հիմնախնդիրը ցցուն է անցումային 

շրջան անցած Հայաստանի Հանրապետության համար, երբ 

սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը կարծես ստվերում էր թողել 

բնապահպանությունը և նոր հասարակարգի կայացման 

ժամանակահատվածում բարձիթողի վիճակում էին հայտնվել 

շրջակա միջավայրի պահպահման hիմնախնդիրները: Արդեն 

շուրջ երեք տասնամյակ է, որ արդյունաբերական զարգացած 

երկրներում միջոցներ են ձեռնարկվում շրջակա միջավայրի 

վրա  տնտեսական գործունեության վնասի մեղման ուղղու-

թյամբ: Մասնավորապես, վերջին տարիներին զգալի ուշադ-

րություն է դարձվում էկոմենջմենթին և էկոադուտին, քանի որ 

գնալով դառնում է ակնհայտ, որ միայն վարչական մեթոդները 

արդեն բավարար չեն կազմակերպություններում կայուն 

բնապահպանական գործունեություն ապահովելու համար: 

 Շրջակա միջավայրի պահպանման տեսչական վերա-

հսկման մեթոդները աստիճանաբար լրացվում են տնտեսական 

լծակներով, ինչպիսիք են կազմակերպություններում գործող 

բնապահպանության կառավարման կանոնակարգված համա-

կարգը և բնապահպանության աուդիտը, որոնք մեղմում են 

բնօգտագործման չարաշահման տնտեսական ռիսկերը` 

վերջին հաշվով գործարարության ոլորտում ձևավորելով  

էկոկուլտուրա:1 

ՕՈՒՆ-ների շրջանակում տնտեսավարման կայունու-

թյան ապահովումը ոչ միայն բնապահպանական, այլև սոցիա-

լական խնդիր է: Բնապահպանության հիմքում միաձուլված են 

«էկոարդյունավետությունը» և «էկոարդարությունը»: Առաջինը 

առնչվում է մարդկության կողմից շրջակա միջավայրի 

պահպանմանը, իսկ երկրորդը՝ եկող սերունդների հանդեպ 

                                                 
1
 Ծերունյան Վ., Բնապահպանական աուդիտ, ―Տնտեսագետ‖, 2006, 

էջ 14-15 
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արդարացի բնօգտագործման հարցերին: Հետևաբար, օտա-

րերկրյա ներդրումների համակարգում բնապահպանության 

մենեջմենթը ոչ  միայն պետք է ուշադրություն է դարձնի  

էկոարդյունավետությանը, այլ չպետք է ստվերում թողնի 

էկոարդարության հիմնախնդիրը, որը անչափ էական է կայուն 

տնտեսավարման համար: Այս առումով, ազգային և օտարեր-

կրյա տնտեսական ներդրումային շահերը ՕՈՒՆ-ների շրջա-

նակում անհրաժեշտ է ներդաշնակության հարթակ բերել, դրա-

նով իսկ արդյունավետ դարձնելով ներդրումային գործու-

նեության կարգավորումը:  

Այսպիսով, ՕՈՒն-ների կարգավորման համատեքս-

տում ազգային և օտարերկրյա տնտեսական շահերի հակա-

կշռումը պետք է հետամուտ լինի այնպիսի հիմնախնդիրների 

լուծմանը,  ինչպիսիք են 

 ՕՈՒՆ-ների հատույցի օպտիմալ վերաբաշխումը 

ընդունող և դոնոր երկրում այնպես, որպեսզի ոչ 

միայն կապիտալահատույցի նորմայի մակրոտնտե-

սական երկուստեք  հավասարակշիռ վիճակ ձևավոր-

վի, այլ ներդաշնակություն արձանագրվի կապիտալի 

ներդրումային շուկայի հետ, 

 կազմակերպի նեդրումներից ակնկալվող ոչ միայն 

ուղղակի տնտեսական արդյունքների չափումն ու 

հաշվառումը, այլև դրանցից բխող մուլտիպլիկացոին 

էֆֆեկտի արժևորումն ու վիճակագրական հաշվա-

ռումը ընդունող երկրում, որը հնարավորություն 

կընձեռի ազգային տնտեսության շրջանակում 

համապարփակ գնահատական տալու ՕՈՒՆ-ների 

դրական և բացասական հետևանքների մասին, 

  ապահովի ընդունող երկրում  ՕՈՒՆ-ներից բխող 

հանրային և մասնավոր շահերը  ներդաշնակեցման 

միջավայրի ստեղծումը այնպես, որ օտարերկրյա 

կապիտալի տնտեսական շահերը համահունչ լինե-

լով տեղական մասնավոր կապիտալի մասնավոր 

շահերին, չհակասեն հանրային շահերին և չձևա-

վորեն ոչ բարենապաստ սոցիալական և բնապահ-

պանական գործոններ: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զար-

գացման վրա զգալի ազդեցություն կարող են թողնել ուղղակի 

ներդրումները: Հոդվածում մեկնաբանվում են այն գործոնները, 

որոնք սփյուռքահայության շրջանում շարժառիթներ կձևա-

վորեն հայրենիքում ներդրումներ իրականացնելիս: Դրանցից 

կարևորագույներն են համարվում կրկնակի հարկման 

կանխարգելումը, սեփականության երաշխիքների ստեղծումը,  

օտարերկրյա գործարարության պաշտպանվածությունը:   
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РЕЗЮМЕ 

     Прямые инвестиции от Диаспоры имеют значительное 

влияние на экономическое развитие Республики Армения. В 

статье приводятся факторы, которые способствуют формиро-

ванию мотивации среди диаспоры при осуществлении прямых 

инвестиций на родине. Среди них первостепенным являются 

предотвращение двойного налогообложения, представление 

государственных гарантий собственности, создание основ для  

защиты иностранного бизнеса в РА.  
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ABSTRACT 

Significant impact on the economic development of the Republic 

of Armenia can be carried out by direct contributions from Diaspora. 

The article explains the motivated factors of investments from 

Diaspora in native land. The important motivate factors are:  the 

prevention of double taxation, property guarantees,   the creation of 

foreign business governmental protection. 
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՔԵՐԻ 

ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 

 
Հիմնաբառեր. Ֆինանսական հաշվառում, հարկային հաշվառում, 

դեբիտորական պարտքեր, անհուսալի դեբիտորական պարտքեր, 

անհուսալի դեբիտորական պարտքերի պահուստ, անհուսալի 

դեբիտորական պարտքերի դուրսգրում: 

 

          Ֆինանսական հաշվառում: Դեբիտորական պարտքը 

սահմանվում է, որպես այլ կազմակերպությունների, 

ֆիզիկական անձանց (որոնց անվանում ենք դեբիտոր) կողմից, 

նրանց ֆինանսատնտեսական փոխհարաբերությունների 

արդյունքում առաջացած, վճարման ենթակա պարտքի 

գումար:1 

Դեբիտորական պարտքերի գերակշիռ մասը 

կազմակերպություններում գոյանում է  առևտրային 

գործունեությունից՝ ակտիվների (բացառությամբ ֆինանսական 

բնույթի), աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից, երբ 

գնորդների կողմից կատարվելիք վճարումները 

                                                 
1
 «Հաշվապահական հաշվառում», Թ. Մովսիսյան, Երևան 2015թ. 
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ժամանակագրական առումով հետ են ընկնում առաքումներից 

կամ ծառայությունների մատուցումից: Վճարման ժամկետները 

սահմանվում են կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: 

Վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի 

հաշվառումը իրականացվում է 221 «Դեբիտորական պարտքեր 

վաճառքների գծով» հաշիվով, որը նախատեսված է վաճառքի 

գներով (ներառյալ անուղղակի հարկերը) արտադրանքի, 

ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների, այլ 

պաշարների, ֆինանսական ներդրումների, հիմնական միջոց-

ների և այլ ակտիվների վաճառքների գծով դեբիտորական 

պարտքերի առկայության և շարժի վերաբերյալ տեղեկա-

տվության ընդհանրացման համար: Հաշիվն ակտիվային է, 

մասնավորապես, դեբետում արտացոլվում է վերը նշված 

գործառնություններից առաջացող դեբիտորական պարտքերի 

գումարը, իսկ կրեդիտում` այդ պարտքերի մարումները, դուրս 

գրումները: Այս հաշվի մնացորդը դեբետային է և իրենից 

ներկայացնում է վաճառքների գծով ընթացիկ դեբիտորական 

պարտքերի գումարը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 

Վաճառքը և դեբիտորական պարտքերը հաշվապահական 

գրքերում ճանաչվում են գործարքի կատարման օրը, 

համաձայն հաշվեգրման սկզբունքի: Դեբիտորական պարտ-

քերը Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությու-

նում  գրանցվում են սկզբնական վաճառքի գնով` հանած 

ճշգրտումները, ինչպիսիք են վաճառված ապրանքների 

վերադարձ, անհավաքագրելի պարտքեր, վաղաժամկետ 

վճարման զեղչեր:1 

Դեբիտորների առկայությունը, մի կողմից, տնտեսվարման 

բնականոն երևույթ է, քանի որ միայն կանխիկ վաճառքով 

գործունեության ծավալումը նեղացնում է գնորդների 

շրջանակը, սակայն, մյուս կողմից, դեբիտորական պարտքերի 

կուտակումների աճը հանգեցնում է կազմակերպությունների 

դրամական  միջոցների ներհոսքերի կրճատմանը, անհուսալի 

սպասելիքների ձևավորմանը, շրջանառու կապիտալի 

պտույտի դանդաղեցմանը, որը վերջին հաշվով նպաստում է 

ֆինանսական կայունության թուլացմանը: Ընկերությունը 

                                                 
1
 «Հաշվապահական հաշվառում»  ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2015թ. 
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միշտ էլ ունենում է հաճախորդներ, ովքեր իրենց պարտքերը 

չեն վճարում, որքան էլ որ խիստ լինի ընկերության կողմից 

ապրանքային վարկի վերահսկման ընթացակարգը: 

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ կազմակերպությունը 

գնահատում է, թե արդյոք առկա է դեբիտորական պարտքերի 

արժեզրկման հայտանիշ (դեբիտորի նշանակալի ֆինանսական 

դժվարություններ, պայմանագրի փաստացի խախտում և այլն): 

Կազմակերպությունը կարող է դեբիտորական պարտքերի 

արժեզրկման հայտանիշ համարել դեբիտորական պարտքերի 

հավաքագրելիության  նախորդ տարիների փորձը:  Անհավա-

քագրելի պարտքերի հավանականության դեպքում գնա-

հատված գումարները պետք է գրանցվեն հաշիվներում: 

Համապատասխանեցման սկզբունքը պահանջում է, որ 

անհավաքագրելի պարտքերից առաջացող վնասները ճանաչ-

վեն վաճառքի ժամանակաշրջանի ընթացքում: 1  Այդ իսկ 

նպատակով կազմակերպությունը ստեղծում է դեբիտորական 

պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ, որի գծով 

ծախսերը գրանցվում են 7142 «Վաճառքների գծով դեբիտո-

րական պարտքերի կորուստների գծով ծախսեր» անվանումը 

կրող հաշվում, որն էլ իր հերթին ընդգրկվում է Շահույթ կամ 

Վնասի հաշվետվությունում: Այսպիսով հասույթի ձևավորման 

զուգընթաց, մևնույն հաշվետու ժամանակաշրձանում, 

ճանաչվում է ծախսը, կապված դեբիտորական պարքերի 

անհավաքագրելիության հետ: 

223 «Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների 

պահուստ» հաշիվը նախատեսված է վաճառքների և այլ 

եկամուտների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր 

կորուստների պահուստի առկայության, ձևավորման և շարժի 

վերաբերյալ տեղեկատվության ընդհանրացման համար: 

Հաշիվը պասիվային է, կարգավորող: Հաշվի կրեդիտում 

արտացոլվում են պահուստին կատարվող մասհանումները, 

իսկ դեբետում` անհուսալի ճանաչված դեբիտորական 

պարտքերի դուրսգրումները, համադարձումները, ինչպես նաև 

մնացորդի ճշգրտումները: Հաշվի մնացորդը կրեդիտային է և 

իրենից ներկայացնում է պահուստի չօգտագործված մնացորդը 

                                                 
1
 «Հաշվապահական հաշվառում»  Թ.Մովսիսյան, Երևան 2015թ. 



 133 

հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: Այն հաշվապահական 

հաշվեկշռում դեբիտորական պարտքերի հաշվի մնացորդի 

հետ ամփոփ հանդես է գալիս բացասական նշանով: 

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուսների 

պահուստի ստեղծման (համալրման) ժամանակ տրվում է 

հետևյան հաշվապահական ձևակերպումները. 

Դտ 7142 «Վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի 

կորուստների (հնարավոր կորուստների) գծով ծախսեր» 

  Կտ 223  «Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր 

կորուստների պահուստ»: 

Եթե հետագայում արժեզրկումից կորուստը նվազում է, և 

այդ նվազումը օբեկտիվորեն կարելի է կապել արժեքի 

իջեցումից հետո տեղի ունեցած դեպքերի հետ, ապա դեբի-

տորական պարտքի արժեքի իջեցումը հակադարձվում է: 

Հակադարձումը չպետք է հանգեցնի դեբիտորական պարտքի 

(դեբիտորական պարտքիերի խմբի) այնպիսի հաշվեկշռային  

արժեքի, որը կգերազանցեր այն արժեքը, որը կլիներ, եթե այդ 

դեբիտորական պարտքի (դեբիտորական պարտքիերի խմբի) 

արժեքի իջեցման հակադարձման ամսաթվի դրությամբ 

արժեզրկումը ճանաչված չլիներ: 1  Հակադարձման չափով 

տրվում է հետևյան հաշվապահական ձևակերպումները. 

Դտ 223  «Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր 

կորուստների պահուստ» 

Կտ 6142 «Վաճատքների գծով դեբիտորական պարտ-

քերի կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուս-

տի) հակադարձումից եկամուտներ»: 

Երբ կազմակերպությունը կորցնում է պայամանագրային 

իրավունքի վերահսկողությունը, դեբիտորական պարտքը 

դուրս է գրվում: Տրվում է հետևյան հաշվապահական 

ձևակերպումները. 

Դտ 223 «Վաճառքների և այլ եկամուտների գծով դեբիտո-

րական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ»      

Կտ 221  «Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների 

գծով»:    

                                                 
1
 «Հաշվապահական հաշվառում», Թ. Մովսիսյան, Երևան 2015թ 
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Հնարավոր է, որ կազմակերպությունը նպատակահարմար 

չգտնի ստեղծել  դեբիտորական պարտքերի հնարավոր 

կորուստների պահուստ: Այդ դեպքում, երբ դեբիտորական 

պարտքը դառնում է անհավաքագրելի, այն դուրս է գրվում 

ուղղակիորեն ծախս ճանաչելով: Տրվում է հետևյան 

հաշվապահական ձևակերպումները. 

Դտ 7142 «Վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի 

կորուստների (հնարավոր կորուստների) գծով ծախսեր» 

Կտ 221 «Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով»: 

Երբեմն լինում է այնպիսի իրավիճակ, երբ դուսգրված 

դեբիտորական պարտքը վերադարձնում են: Այդ դեպքում 

անհրաժեշտ է լինում վերականգնել դեբիտորական պարտքը, 

այնուհետև գրանցել դեբիտորական պարտքի մարումը: Տրվում  

է հետևյան հաշվապահական ձևակերպումները. 

Դտ 221 «Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով» 

Կտ 6142  «Վաճատքների գծով դեբիտորական 

պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների 

պահուստի) հակադարձումից եկամուտներ», 

Դտ 251 «Դրամարկղ» 

Կտ 221 «Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով»: 

 

         Հարկային հաշվառում:  ՀՀ Կառավարության 2052-Ն որոշ-

մամբ սահմանված է կարգ շահութահարկ վճարող կազմակեր-

պությունների (բացառությամբ բանկերի և ապահովագրական 

ընկերությունների) դեբիտորական պարտքերի հնարավոր 

կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, 

դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի 

ճանաչման և դուրսգրման  վերաբերյալ: 

Դեբիտորական պարտքը համարվում է կետանցված, եթե 

սահմանված ժամկետում չի մարվել: Այն դեպքում, երբ 

դեբիտորական պարտքի մարման ժամկետը փոխադարձ 

համաձայնությամբ երկարաձգվում է, դեբիտորական պարտքը 

համարվում է կետանցված՝ նոր ժամկետում չմարվելու 

դեպքում: Այն դեպքում, երբ սահմանված չէ  մարման ժամկետ, 

դեբիտորական պարտքի մարման ժամկետ է համարվում այդ 

պարտքը առաջացնող գործարքի (գործառնության, փաստի) 

կատարման օրվան հաջորդող 60‐րդ օրը: 
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 Կազմակերպությունների կողմից դեբիտորական 

պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ 

(պահուստաֆոնդ) ձևավորվելու դեպքում, պահուստին 

(պահուստաֆոնդին) մասհանումներ կարող են կատարվել 

միայն կետանցված դեբիտորական այն պարտքերի համար, 

որոնք առաջացել են այլ անձանց առաքված արտադրանքի 

(ապրանքների) կատարված աշխատանքների, մատուցված 

ծառայությունների դիմաց: 

Պահուստին (պահուստաֆոնդին) մասհանումները 

(դեբիտորական պարտքերի մասնակի դուրսգրումները) կա-

տարվում են դեբիտորի կողմից չմարված դեբիտորական 

պարտքի գումարի նկատմամբ` հետևյալ տոկոսադրույքով. 

 մինչև 90 օր կետանցման դեպքում պահուստա-

ֆոնդ չի ստեղծվում, 

 91-180 օր կետանցման դեպքում ստեղծվում է 

պահուստաֆոնդ` կետանցված պարտքի 25% -ի 

չափով, 

 181-270 օրվա դեպքում` 50% -ի չափով, 

 271-365 օրվա դեպքում` 75% -ի չափով: 

Եթե կետանցված դեբիտորական պարտքի 

համապատասխան տոկոսադրույքներով հաշվարկված՝ տվյալ 

տարվա վերջում ձևավորված պահուստի (պահուստաֆոնդի) 

մեծությունը փոքր է տվյալ տարվա սկզբում ձևավորված 

պահուստի (պահուստաֆոնդի) մեծությունից, ապա տարբե-

րության գումարը ճանաչվում է որպես համախառն եկամտի 

ավելացում, իսկ հակառակ դեպքում (եթե պահուստի 

(պահուստաֆոնդի) գումարը ավելացել է)՝ տարբերության 

գումարը դիտվում է որպես այլ նվազեցում: 

Դեբիտորական պարտքը ճանաչվում է անհուսալի` 

   ա) կետանցված դառնալու 366‐րդ օրվանից, եթե դեբիտորի 

պարտքի ընդհանուր գումարը կազմակերպությանը չի 

գերազանցում 100 հազ. դրամը, կամ դեբիտորական պարտքի 

գումարը բռնագանձելու վերաբերյալ դատարանի համապա-

տասխան վճռի առկայության դեպքում, եթե տվյալ դեբիտորի 

պարտքի ընդհանուր գումարը կազմակերպությանը գերազան-

ցում է 100 հազ. դրամը, 
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   բ) պարտապանի՝ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անվճարունակ (սնանկ) 

ճանաչվելու կամ պարտապան կազմակերպության լուծար-

վելու (պարտապան ֆիզիկական անձի մահվան) դեպքերում` 

անկախ պարտքի մարման ժամկետից: 

Կետանցված դառնալու 366‐րդ օրը լրացած, սակայն 

անհուսալի չճանաչված դեբիտորական պարտքերի համար 

ձևավորված պահուստը պետք է հակադարձվի՝ ավելացնելով 

այն հաշվետու տարվա համախառն եկամուտը, որում լրացել է 

պարտքի կետանցված դառնալու 366‐րդ օրը: 

Անհուսալի ճանաչված դեբիտորական պարտքի 

դուրսգրումը չի համարվում դեբիտորական պարտքի ներում: 

Դուրսգրման պահից սկսած դեբիտորական պարտքը 

հաշվառվում է կազմակերպությունում՝ մինչև դեբիտորական 

պարտքի մարումը, կամ դեբիտորական կամ կետանցված 

դառնալու օրվան հաջորդող 3 տարին լրանալը, եթե մինչև այդ 

դեբիտորական պարտքը չի մարվել կամ դադարել այլ հիմքով: 

Կետանցված դառնալու օրվանից 3 տարի հետո չդադարած 

դեբիտորական պարտքը հանվում է հաշվառումից:1 

Այն կազմակերպությունները, որոնք պահուստ 

(պահուստաֆոնդ) չեն ձևավորում անհուսալի ճանաչված 

դեբիտորական պարտքերը դուրս են գրում անհուսալի 

դառնալու հաշվետու տարում և դուրս գրված դեբիտորական 

պարտքը հաշվի է առնվում որպես այլ նվազեցում՝ 

կազմակերպության հաշվետու տարվա հարկվող շահույթը 

(վնասը) որոշելիս: 

Դուրս գրված և (կամ) հաշվառումից հանված 

անհուսալի դեբիտորական պարտքը մարվելու դեպքում` 

մարված գումարի չափով ավելացվում է կազմակերպության 

հաշվետու տարվա համախառն եկամուտը: 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ըստ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի, շահութահարկը 

որոշելիս հաշվառումն իրականացվում է հաշվապահական 

հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգա-

վորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 

                                                 
1
 ՀՀ կառավարության 19 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 2052‐Ն որոշում 
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սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, եթե այդ իսկ օրենքով 

չեն նախատեսվում դրանց կիրառման առանձնահատկու-

թյունները1 Այդ առանձնահատուկ դեպքերից է դեբիտորական 

պարտքերի անհուսալի ճանաչումը և դուրսգրումը, քանի որ չի 

համընկնում ֆինանսական հաշվառման հետ: 

 

Амбарцумян М. Г. 

Международный Центр Обучения Бухгалтерии,  

Mагистр финансов 

 

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

задолженность 
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Согласно Закону о налоге на прибыль Республики 

Армения, при  определении налога на прибыль исчисление 

осуществляется на основе принципов и правил, 

установленных законами и иными правовыми актами, 

регулирующими бухгалтерский учет и финансовую 

отчетность, если настоящим Законом не предусматриваются 

особенности их применения. Одной из таких особенностей 

является признание и списание безнадѐжных  дебиторских 

задолженностей, потому что не совпадает с финансовым  
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1«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք 
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ABSTRACT 

According to RA Law on ―Profit Tax‖ the calculation to define the 

amount of profit tax is being carried out based on the principles and 

rules defined by the laws and other sub-legislative acts referring to 

accountancy and financial statements, in case those laws do not 

anticipate any other specific application. One of those specific cases 

is the recognition and writing off bad receivables, which is not 

relevant to the measurement, writing-off (de-recognition) of 

receivables for the purpose of recognition of receivables in the 

Statement of Financial Position and including (recognizing) it as 

relevant revenue or expense in Profit or Loss statement. 

 
Սահակյան Գ. Հ. 

     Եվրոպական տարածաշրջանային կրթական ակադեմիա, հայցորդ 

gogo-ok1967@mail.ru 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎԱՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

 
Հիմնաբառեր. կրթական ծառայությունների որակ, որակի ապա-

հովման տեղեկատվություն,  կրթության որակի վերահսկողություն, 

որակի ապահովման ծախսահատույց 

Կրթությունը, որպես սոցիալական ոլորտ,  անմիջա-

կանորեն  կախվածության մեջ  է երկրի  հասարակական, 

քաղաքական  և  տնտեսական պայմաններից: Այսօր բարձրա-

գույն կրթության  առաքելությունն  է  XXI դարի հասարակու-

թյան  կրթական կարիքների  բավարարումը: Այս  առումով 

կրթության արդիականացման գործընթացը  ընդգրկում է մի 

շարք  պահանջներ.  

  բարելավել կրթության որակը և մատչելիությունը, 

  բարձրացնել ակադեմիական շարժունությունը, 

  ակտիվորեն ինտեգրվել  միջազգային  գիտակրթական  

համակարգին,  

 ստեղծել տնտեսական առումով լավագույն կրթական 

համակարգ, 
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 ամրապնդել կապը կրթական տարբեր մակարդակների 

միջև: 

         Կրթության  գլոբալացումը, մեր երկրի  հեռանկարները  

մտնելու  համաշխարհային  բարձր որակավորված  աշխատա-

շուկա, բարձրագույն կրթության համաշխարհային կրթական 

համակարգին  ինտեգրման անխուսափելիությունը  հանգեցրել 

են կրթական նորարարությունների ի հայտ գալուն, որոնք էլ   

կանխորոշում են կրթական համակարգի   նախանշված կատա-

րելագործումը:  Ժամանակակից  կրթական համակարգը  ձևա-

վորվում  է  որպես  դինամիկ, ինքնակազմակերպվող , ինովա-

ցիոն համակարգ,  որ շատ զգայուն  է  սպառողների  պահան-

ջարկի  նկատմամբ: Սակայն,  կրթական գործընթացը  ունի 

նաև որոշակի առանձնահատկություններ, մասնավորապես, 

որոշակի  ժամանակ  է  պահանջվում   նոր կրթական, գիտա-

մեթոդական  ծրագրեր  մշակելու, և    մանկավարժական  կադ-

րերի  պատրաստման ու  վերապատրաստման  համար, որն 

առայժմ ՀՀ-ում լիարժեքորեն չի  համապատասխանում  կրթու-

թյան  առաջընթացային պահանջներին:  

Ներբուհական   համակարգում  կրթության որակի  կառա-

վարման  պայմանների  մշակման , ներդրման և կատարե-

լագործման   գործընթացն ունի   մի շարք  առանձնահատկու-

թյուններ:  

 Նախ, հասարակության մեջ սոցիալ-տնտեսական  

կողմնորոշիչների փոփոխությունը հակասություններ ա-

ռաջացրեց  տնտեսության նորարարական  վերափոխումների  

տեմպերի  ու   բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների    

պատրաստման   միջև:  Մրցունակ  մասնագետի   պատրաստ-

ման անհրաժեշտությունը  կապված է  նորարարական ռազմա-

վարության հետ, որը  պահանջում է  նոր մոտեցումներ  կրթու-

թյան կառավարման ոլորտում:   

 Երկրորդ, TQM (Total Quality Management - Որակի  

ընդհանուր կառավարում)  փիլիսոփայությունը    դառնում  է  

ավելի տարածված:   Եթե  նախկինում   որակի միջազգային 

չափանիշները   ISO 9000    վերաբերվում  էին  բացառապես  

արդյունաբերական ձեռնարկություններին,   ապա  այժմ դրանք   

արդիական  են  կրթության  բնագավառում  ևս:  Կառավարման 

ժամանակակից  սկզբունքների  ներդրման անհրաժեշտու-
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թյունը  պայմանավորված է  կրթության հիմնական  խնդրի 

հետ՝  այն է   կրթական  գործընթացի կատարելագործումը   գո-

յություն  ունեցող և հեռանկարային պահանջմունքների  բավա-

րարման  նպատակով.  մի կողմից  ուսանողի  անձնային՝  

կապված  որակական  կրթական   ծառայությունների հետ, և 

մյուս կողմից   հասարակության՝  բարձր որակավորված մաս-

նագետների   ձեռք բերման  հարցում:   

 Երրորդ, մեր երկրի  մուտքը համաշխարհային 

տնտեսության մեջ անխուսափելիորեն պահանջում  է 

վերանայել  կրթության բնագավառում   դեռևս պահպանված  

դրույթները: Որակի արդյունավետ համակարգերի ներդրումը  

պահանջում է աշխատակիցների և ղեկավարության կողմից    

բարձր արհեստավարժություն, գիտելիքներ կառավարման 

բոլոր մակարդակների  և  մեթոդների, ժամանակակից կառա-

վարման, նախագծման սկզբունքների  ոլորտում:  Կրթության 

որակի կառավարման համակարգը  արդյունավետ  կլինի, եթե 

կրթական գործընթացի   բոլոր անդամները  միավորվեն 

ընդհանուր նպատակի հասնելու համար :  Սկզբունքորեն 

կարևոր է  պայմաններ  ստեղծել  նորարարության զարգացման 

համար, փոխել կորպորատիվ  մշակույթը, ԲՈւՀ-ում ներդնել 

որակի մենեջմենթի  գաղափարախոսությունը,  զարգացնել և 

աջակցել նորարարական կրթական միջավայրին:  

 Չորրորդ, որակը    յուրաքանչյուր ԲՈւՀ-ի մրցակցային  

հիմնական բաղադրիչն է: Առաջին պլան  են մղվում   ԲՈւՀ-ի  

բարձր հեղինակությունը, կայունությունը, որակը: Ըստ  այդմ՝ 

մրցունակ կլինի  այն ԲՈւՀ-ը, որը  երաշխավորում է  կրթու-

թյան բարձր որակ:  Ուսումնական հաստատությունում  որակի 

համակարգի  մշակումը դառնում է  ավելի  արդիական՝  կապ-

ված  հավատարմագրված ցուցանիշների  շարքում  ներբուհա-

կան  կրթական որակի  համակարգի  առկայության և  ար-

դյունավետության  հետ: 

 Հինգերորդ,  պետական հավատարմագրի ստացման 

մրցույթը  առաջ կբերի  ԲՈւՀ-երի միջև  մրցակցության  աճին  

ինչպես  աշխատուժի շուկայում, այնպես  էլ   դիմորդների  

շրջանում:  Բյուջեի և ներդրումների հավակնելու  համար  

ԲՈւՀ-ը   պետք է տիրապետի   լուրջ ինովացիոն  ներուժի  և   

լինի  արդիապես  կառավարելի:  
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          Տարբեր  աղբյուրների  վերլուծությունը  ցույց է տալիս, 

որ կրթության  որակի կառավարման   հիմնախնդիրներով    

գիտնականները  զբաղվել են  երկար տարիներ: Այժմ   կառա-

վարման գործունեությունը նախանշում է  նոր ուղենիշներ .  

 ապահովել  շրջանավարտների  պահանջվող որակը,  

 ստեղծել  կառավարման  ճկուն   համակարգեր, 

  համադրել   մարդկային  ջանքերը   և   դրանց    գործ-

նական  ակտիվությունը,      

  անցնել     կառավարման   նորարարական  մոդելների:   

       Սակայն այսօր   բարձրագույն կրթության մեջ  ինչպես  

տեսական, այնպես էլ գործնական    առումով  կան   շատ հար-

ցեր    կապված կրթության որակի կառավարման  համակարգի  

ստեղծման և հետագա  արդյունավետ կառավարման  հետ,  

որոնք բավարար մշակված չեն:  

 
Կրթական ընդհանուր ծախսեր                Ընդհանուր եկամուտներ 

 

 

 

Որակի բարձրացմանն ուղղված           Կրթավճարային  լրացուցիչ 

հավելյալ ծախսեր                                    եկամուտներ, դրամաշնորհներ 
 

 

 
                                      Կրթական ծառայությունների որակի 

                                        ապահովման տնտեսական  
                                               արդյունավետություն 

 

Գծապատկեր 1 Բարձրագույն կրթության որակի ապա-

հովման արդյունավետության գնահատման տեղեկատվական 

հոսքերը1 

 

ՀՀ բուհական համակարգում որակի ապահովման հիմ-

նախնդիրներից է վերլուծական տեղեկատվական դաշտի ան-

բավարարվածությունը: Որակի բարձրացման կարևորագույն 

գործոն  է համարվում այդ գործընթացին ուղղված ծախսերի 

                                                 
1
 Կազմված է հեղինակի կողմից: 
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ավելացումը: Փորձը ցույց է տալիս, թե որքան է նշանավորվում 

որակին ուղղված ռեսուրսների ծախսը միջազգային բուհերում, 

որն ի վերջո,  իր արդյունքային ցուցանիշներով է դրսևորվում:1  

Սակայն, ՀՀ բուհական համակարգում դեռևս կրթական 

ծախսերը հաշվառվում են «կաթսայական սկզբունքով», առանց 

դրանցից տարանջատելու որակի ապահովմանն ուղղված 

ռեսուրսները, ինչպիսիք են նոր կրթական տեխնոլոգիաների 

վրա կատարված ներդրումները, դասախոսների վերապատ-

րաստումները, արդիական գրականության ձեռքբերումները, 

կրթական սարքավորումներով համալրումները, լավագույն 

դասախոսական աշխատանքի համար հավելավճարները և 

այլն:2  

Կարևորվում է նաև կրթության որակի ապահովմանն 

ուղղված ռեսուրսների հատույցի գնահատումն ու հաշ-

վառումը, որը նույնպես չի իրականացվում մեր բուհերում: Իսկ 

կրթական ծառայությունների բարձր որակի հատույց կարող են 

հանդիսանալ բարձր կրթավճարները, դիմորդների թվաքա-

նակի աճը, շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման 

արագությունը և այլն:3  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Մեր կողմից առաջարկվ ում է ՀՀ բուհական համակարգում 

ներդնել որակի ապահովման արդյունավետության հաշվառ-

ման մեխանիզմ` կրթական ընդհանուր ծախսերից և կրթական 

ընդհանուր եկամուտներից առանձնացնելով որակին ուղղված 

ծախսերը և դրանցից ձևավորված լրացուցիչ եկամուտները 

(տես գծապատկեր 1): Այդ ցուցանիշների համադրումով 

հնարավոր կդառնա ոչ միայն վերահսկողություն սահմանելու 

որակի ապահովման գործընթացի վրա, այլև գնահատելու 

վերջինիս տնտեսական արդյունավետությունը: 

 

                                                 
1
 Ավալյան Գ., Կրթական ծառայությունների ֆինանսավորման հիմնախնդիր-

ները, գիտաժողովի նյութեր, Հյուսիսային համալսարան, 2013 թ., էջ 254-255 
2
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Եր., 2014 թ., 98-99 
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РЕЗЮМЕ 

В статье обсуждаются проблемы учета эффективности 

обеспечения качества образовательных услуг в вузах. С этой 

целью предлагается организовать обособленный учет затрат на 

повышение качества образования и регистрацию допол-

нительных доходов от качественных образовательных услуг, что 

позволит оценить эффективность процессов обеспечения 

качества обучения в вузах Армении. 
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ACCOUNTING ISSUES OF QUALITY ASSURANCE EFFICIENCY 

IN HIGHER EDUCATION 

 

Key words: quality of education services, information supplying, 
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outcomes  

ABSTRACT 

Is discussed Quality Assurance Efficient Accounting Issues‘ in 

Higher Education institutions. Regarding of this, is suggested to 

organize separate accounting for quality assurance cost flows and in 

corresponding organize registration  for extra incomes, for the 

reason that of quality improvement of education. In this conditions 

its became possible for assessment resource spending efficiency in 

quality assurance process in Armenian  universities.  
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ՀՀ-ՈՒՄ 

 
   Հիմնաբառեր. կառավարչական հաշվառում, գյուղատնտեսական 

արտադրանք, կենսաբանական ակտիվներ, իրական արժեք, 

արտադրանքի ինքնարժեք 

 

   Արտադրանքի ինքնարժեքը կազմակերպության ֆինանսա-

տնտեսական գործունեությունը բնութագրող հիմնական 

ցուցանիշներից մեկն է, որի հիման վրա կարելի է որոշել կազ-

մակերպության կառավարչական գործունեության արդյունա-

վետության աստիճանը: Ճիշտ հաշվարկված ինքնարժեքը և 

դրա հիման վրա կատարված կալկուլյացիան  հնարավորու-

թյուն են տալիս սահմանել թողարկված արտադրատեսակների 

վաճառահանման  գները, որոնց վերջնական ձևավորումը կա-

տարվում է շուկայում: 

   ՀՀ-ում թողարկված արտադրատեսակների ինքնարժեքի 

ճիշտ որոշման և ֆինանսական հաշվետվություններում դրանց 

իրական արժեքի ներկայացման հետ կապված խնդիրները 

հատկապես շատ են գյուղատնտեսության ոլորտում: Ըստ ՀՀՄ 

41 «Գյուղատնտեսություն» ստանդարտի, կազմակերպությունը 

պետք է ճանաչի կենսաբանական ակտիվը կամ գյուղատնտե-

սական արտադրանքը միայն այն դեպքում, երբ. 

 ակտիվը վերահսկվում է կազմակերպության կողմից՝ 

որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, 

 հավանական է, որ ակտիվի հետ կապված ապագա 

տնտեսական օգուտները կհոսեն դեպի կազմակեր-

պություն, 

 ակտիվի իրական արժեքը կամ ինքնարժեքը հնա-

րավոր է արժանահավատորեն չափել:1 

                                                 
1ՀՀՄՍ 41 «Գյուղատնտեսություն»  
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         Ըստ ՀՀՄ 41 «Գյուղատնտեսություն» ստանդարտի կեն-

սաբանական ակտիվ է համարվում կենդանի բույսը կամ 

կենդանին, իսկ գյուղատնտեսական արտադրանք է համար-

վում կենսաբանական ակտիվներից ստացված արտադրանքը: 

Կենսաբանական ակտիվի օրինակ է կաթնատու անասունը, 

իսկ գյուղատնտեսական արտադրանք է համարվում նրանից 

ստացված կաթը, նմանատիպ օրինակ է մրգատու ծառը և 

նրանից ստացված բերքը: Հարկ է նշել, որ գյուղատնտեսական 

արտադրանքի նկատմամբ ՀՀՄՍ 41 «Գյուղատնտեսություն» 

ստանդարտը կիրառվում է միայն սկզբնական ճանաչման 

պահին, այնուհետև կիրառվում է ՀՀՄՍ 2 «Պաշարներ» 

ստանդարտը: 

   Կենսաբանական ակտիվը սկզբնական ճանաչման պահին և 

յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ պետք է չափվի իրական արժեքով՝ հանած 

վաճառքի հետ կապված ծախսումները: Նույն պահանջը 

վերաբերում է նաև կենսաբանական ակտիվներից ստացվող 

գյուղատնտեսական արտադրանքին, որը նույնպես պետք է 

չափվի բերքահավաքի պահին իրական արժեքով՝ հանած 

վաճառքի հետ կապված ծախսումները: 

   Եթե կենսաբանական ակտիվի կամ գյուղատնտեսական 

արտադրանքի համար առկա է գործող շուկա, ապա այնտեղ 

կիրառվող գինը պատշաճ հիմք է հանդիսանում այդ ակտիվի 

իրական արժեքի որոշման համար: Օրինակ՝ խոշոր 

եղջերավոր անասունի իրական արժեքը համապատասխան 

շուկայում տվյալ կենդանու գինն է՝ հանած կենդանուն տվյալ 

շուկա հասցնելու տրանսպորտային և այլ ծախսումները: 

  Քանի որ կենսաբանական ակտիվները կենդանի օրգա-

նիզմներ են, որոնք ժամանակի ընթացքում փոխակերպվում 

են՝աճ, դեգեներացիա, նրանց հետ տեղի են ունենում քա-

նակական և որակական փոփոխություններ, համապատաս-

խանաբար յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ 
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պետք է որոշել նրանց իրական արժեքները հաշվետվություն-

ներում ներկայացնելու համար:1 

  Օգուտները կամ վնասները, որոնք առաջանում են կենսա-

բանական ակտիվը կամ գյուղատնտեսական արտադրանքը 

իրական արժեքով  չափելիս ՝ հանած վաճառքի հետ կապված 

ծախսումները, պետք է ներառվեն այն ժամանակաշրջանի 

շահույթում կամ վնասում, որում դրանք առաջացել են: 

    Վերը թվարկված՝ ՀՀՄ 41 «Գյուղատնտեսություն» ստան-

դարտի պահանջները սակայն ՀՀ-ում գյուղատնտեսական 

գործունեության մեջ ներգրավված տնտեսվարողների կողմից 

չեն կատարվում: Լավագույն դեպքում հաշվարկվում է 

փաստացի ինքնարժեքը, որն իր մեջ ներառում է մինչև գյու-

ղատնտեսական արտադրանքը ստանալը գործարարության 

մեջ ներգրավված աշխատակիցների աշխատավարձերը, կեն-

դանիների կերը, օգտագործած պարարտանյութերը, վառելիքը, 

սարքավորումների մաշվածությունը և այլն: Իհարկե այս 

ամենը շատ կարևոր է և պետք է ներկայացվի կազ-

մակերպության ղեկավարներին և համապատասխան որոշում 

կայացնողներին, սակայն  անտեսվում է ստանդարտի հիմնա-

կան պահանջը՝ ֆինանսական հաշվետվություններում ներ-

կայացնել կենսաբանական ակտիվները և գյուղատնտեսական 

արտադրանքը իրենց  իրական արժեքով՝ հանած վաճառքի 

հետ կապված ծախսումները: 

   Առաջարկվում է կազմակերպության ներսում կեսաբանական 

ակտիվներ ստանալիս, դրանց արտադրության հետ կապված 

ծախսումները հավաքագրել 821 «Ոչ ընթացիկ նյութական 

ակտիվների կառուցման (ստեղծման) ծախսումներ» հաշվի 

դեբետում, այնուհետև պատրաստ լինելուց  հետո կրեդիտով 

տեղափոխել 116 «Կենսաբանական ակտիվներ» հաշվի դեբետ: 

Եթե կենսաբանական ակտիվի իրական արժեքը՝ հանած 

վաճառքի հետ կապված ծախսումները, գերազանցում է տվյալ 

կենսաբանական ակտիվը ստանալու հետ կապված փաստացի 

                                                 
1 .   Гончаренко Н.: Методические основы оценки биологических 

активов и ее влияние на стоимость активов предприятия // 

Бухгалтерский учет и аудит. 2008.     №2.     С. 31 - 35. 
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ծախսումները, ավել մասը պետք է ավելացնել 116 «Կենսա-

բանական ակտիվներ» հաշվի դեբետին և կրեդիտագրել 615 

«Գյուղատնտեսական գործունեությունից եկամուտ» հաշվի 

կրեդիտին, և հակառակը, եթե կենսաբանական ակտիվի իրա-

կան արժեքը՝ հանած վաճառքի հետ կապված ծախսումները, 

պակաս է տվյալ կենսաբանական ակտիվը ստանալու հետ 

կապված փաստացի ծախսումներից, պակաս մասը պետք է 

կրեդիտագրել 116 «Կենսաբանական ակտիվներ» հաշվին և 

տեղափոխել 715 «Գյուղատնտեսական գործունեությունից  

ծախսեր» հաշվին: 

       Գյուղատնտեսական արտադրանքը սկզբնական ճանա-

չման պահին իրական արժեքով՝ հանած վաճառքի հետ 

կապված ծախսումները, գրանցվում են 215 «Արտադրանք» 

հաշվի դեբետում՝ թղթակցելով 615 «Գյուղատնտեսական գոր-

ծունեությունից եկամուտ» հաշվի կրեդիտի հետ: Արտադրանքը 

ստանալու հետ կապված փաստացի ծախսումները դիտվում են 

ծախս այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, որում դրանք 

կատարվել են: Արտադրանքը վաճառելիս, որպես վաճառքի 

ինքնարժեք ծախս է դիտվում վերը նշված ձևով հաշվարկված 

սկզբնական արժեքը: 

        Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագ-

րություններում խրախուսվում է կենսաբանական ակտիվների 

յուրաքանչյուր խմբի համար ներկայացնել քանակական 

տեղեկատվություն՝ տարբերակելով ըստ սպառվող և բեր-

քատու խմբերի: 

       Սպառվող են համարվում այն կենսաբանական ակտիվ-

ները, որոնք պետք է հավաքվեն որպես գյուղատնտեսական 

արտադրանք կամ վաճառվեն որպես կենսաբանական ակ-

տիվներ: Սպառվող կենսաբանական ակտիվների օրինակներ 

են մսի ստացման համար նախատեսված ընտանի կենդա-

նիները, բուծարանում աճեցվող ձուկը, եգիպտացորենի և ցո-

րենի ցանքերը, անտառանյութի ստացման համար աճեցվող 

ծառերը: Բերքատու են համարվում այն կենսաբանական 

ակտիվները, որոնք վաճառքի համար նախատեսված չեն, 

ինչպես օրինակ՝ կաթնատու ընտանի կենդանին, խաղողի 

որթը, մրգատու ծառերը և այլն: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

       ՀՀ-ում գյուղատնտեսական գործունեության մեջ ներգրավ-

ված տնտեսվարողների կողմից վարվող հաշվապահական 

հաշվառման այն դրույթները, որոնք վերաբերում են ՀՀՄ 41 

«Գյուղատնտեսություն» ստանդարտի հիմնական պահանջ-

ներին՝ չեն կատարվում, ինչի հետևանքով դժվարանում է այդ 

հաշվետվություններն օգտագործողների կողմից տնտեսական 

որոշումներ կայացնելը, հասկանալի չէ կազմակերպության 

ղեկավարության կողմից իրեն վստահված ռեսուրսների ճիշտ 

կառավարումը, ինչպես նաև անհնար է դառնում համադրել 

երկու տարբեր կազմակերպությունների կողմից ներկայացրած 

ֆինանսական հաշվետվությունները 
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РЕЗЮМЕ 

В сельскохозяйственных предприятиях РА не применяются 

основные правила бухгалтерского учета МСФО 41 «Сельское 

хозяйство», из-за чего осложняется принятие экономических 

решений для внешних пользователей; непонятна эффективность 

системы управления деятельности сельскохозяйственных 

организаций. В этой связи, становится необходимым приме-

нение в РА основных правил МСФО 41 «Сельское хозяйство», 

чтобы финансовые отчеты сельскохозяйственных организаций  

стали более продуктивными для  внешних пользователей, давая 

им возможность правильно оценить финансовое состояние и 

платежеспособность  аграрных предприятий. 
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ABSTRACT 

In agricultural organizations of RA currently applied general 

accounting principles regarding International Financial Accounting 

Standard 41 ―Agriculture‖ are not in use. Consequently, it becomes 

more complicated for the users of such financial statements to take 

decisions and at the same time arises difficulties in the process of 

efficient management of agricultural resources by the business 

management. Moreover, it becomes impossible to make a 

comparison of the statements presented by two different 

organizations. The article proposes ways for the improvement of 

financial statement presentation in agricultural organizations RA in 

order to make decisions for the liquidity and financial position of the 

business.   

 

 
Մակարյան Հ.Ա. 

Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն,  

տ.գ.թ. 

 

ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ 

ԱՈւԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅՈւՆՈւՄ 

 
Հիմնաբառեր. չբացահայտման ռիսկ, աուդիտորական ընտրանք, 

վարիացիա, միջին քառակուսային շեղում, թույլատրելի սխալ 

 

   Զարգացող շուկայավարման պայմաններում ազգային 

տնտեսությունների աստիճանական ինտեգրումը միջազգային 

շուկա, ինչպես նաև գլոբալիզացիայի գործընթացը պահանջում 
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են տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից վարվող ձեռնարկատի-

րական գործունեության և շահույթ չհետապնդող կազմա-

կերպությունների պատշաճ վերահսկողություն, որն իրակա-

նացվում է պարբերական աուդիտի միջոցով: Ժամանակակից 

աշխարհում բազմազան համակարգչային փաթեթները նշանա-

կալիորեն արդյունավետ և դյուրին են դարձնում աուդիտի 

գործընթացը, սակայն տեսական հատվածում գիտելիքի 

անբավարար մակարդակը կարող է հանգեցնել ստուգումների 

արդյունքում ստացված արդյունքների անարժանահավատու-

թյան և ռիսկայնության բարձր մակարդակի: Առհասարակ, 

մասնագիտական գրականությունում ընդունված է աուդիտո-

րական ռիսկի քանակական գնահատման հետևյալ ցուցանիշը1՝ 

AR = IR x CR x DR, 

որտեղ AR – աուդիտորական ռիսկն է, այսինքն՝ հավանա-

կանություն, որ աուդիտորը կհանգի սխալ եզրակացության 

էական սխալների բացակայության վերաբերյալ, 

IR – անխուսափելի ռիսկն է, որն ինչպես արտաքին 

(մշակու-թային, քաղաքական, տնտեսական), այնպես էլ 

ներքին (կազմակերպության տեսակ, անձնակազմի 

պատրաստվածություն) գործոնների ներգործության արդյունքն 

է, 

CR – վերահսկողության ռիսկն է, որն իրենից ներկայացնում 

է կազմակերպության սեփական սխալները կանխարգելելու 

կամ բացահայտելու գնահատականը, 

DR – չբացահայտման ռիսկն է, այսինքն՝ աուդիտի 

արդյունքում, այնուամենայնիվ, չեն բացահայտվի տեղ գտած 

էական սխալներ և բացահայտումներ: 

Չբացահայտումների ռիսկը նվազագույնի հասցնելու նպա-

տակով աուդիտի ընթացքում, հաշվի առնելով կազմակեր-

պության ողջ գործունեությունը, հաշիվների ու գործարքների 

100%-ը ստուգելու անհնարինությունը, ռեսուրսների բացակա-

յությունը կամ անարդյունավետությունը, տվյալների հասանելի 

                                                 
1
 Guidance on sampling methods for audit authorities, European Commission, 

directorate-general, regional and urban policy, ref.:Ares(2013)682308-

11/04/2013 
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բազմությունից կատարվում է ընտրանք1: Տվյալների հասանելի 

բազմությունը հանդիսանում է ընդհանուր համախմբություն, 

որից աուդիտորի կողմից ստուգման համար զտված խումբն էլ 

ընտրանքն է: Աուդիտորական ընտրանքի ձևավորումն իրա-

կանացվում է 2 մեթոդներով՝ 

 վիճակագրական, 

 ոչ վիճակագրական: 

Ընդ որում, նշված մեթոդները ոչ թե բացառում, այլ փոխ-

լրացնում են միմյանց, քանի որ գործնականում վիճակագրա-

կան մեթոդի կիրառությունը կարող է անբավարար լինել, և 

հակառակը, ոչ վիճակագրական մեթոդով ստացված արդյունք-

ները կարող են չբացահայտել նախորդով հայտնաբերվող 

սխալներն ու բացթողումները 2 : Ընտրանքի ձևավորման վի-

ճակագրական մեթոդն ընդհանուր առմամբ ըստ հավանա-

կանությունների բաշխման կարելի է տրոհել 2 խոշոր խմբի՝ 

հավասարաչափ և տվյալների բազմությանը համամասնական: 

Ոչ վիճակագրական մեթոդի դեպքում ընտրանքի ձևավորումն 

իրականացվում է պատահական և ոչ պատահական ըն-

տրության միջոցով: Հավանականությունների հավասարաչափ 

բաշխումն իրականացվում է պարզ պատահական ընտրու-

թյան, տարբերությունների (շեղումների) գնահատման և 

դրամական միավորի միջոցով (մոնետար) ընտրանքի 

ձևավորման մեթոդներով, ընդ որում նշված երեքից յուրա-

քանչյուրի համակցությամբ կիրառվում է տվյալների 

ստրատիֆիկացիայի մեթոդ 3 , որը, սակայն, ճշգրիտ չէ դի-

տարկել որպես հավասարաչափ բաշխման մեթոդի ինքնու-

րույն ուղղություն: Ստրատիֆիկացիան տվյալների 

խմբավորումն է ավելի փոքր, համասեռ ենթախմբերի 

(ստրատաների), որոնց վարիացիան փոքր է, քան ընդհանուր 

համախմբությանը: Պարզ պատահական ընտրանքի մեթոդի 

                                                 
1
 Lambrechts A.J., Lourens J.E., Millar P.B., Sparks D.E., Global Technology 

Audit Guide (GTAG) 16: Data Analysis Technologies// The Institute of 

Internal Auditors, 2011 
2
 Colbert J.L., Statistical or non-statistical sampling: which approach is best, 

//The Journal of Applied Business Research – Vol.7, No.2  
3

 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 530; AUDIT 

SAMPLING; Appendix 1: Stratification and Value-Weighted Selection 
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օգտագործման դեպքում ընտրանքի մեծությունը կարելի է 

հաշվարկել՝ 

 

որտեղ  – ընտրանքի մեծությունն է, 

 – ընդհանուր համախմբություն է, 

 – վստահելիության աստիճանի գործակիցն է՝ տրված 

մեծություն նորմալ բաշխման աղյուսակից, 

 – սխալների միջին քառակուսային շեղումն է  

 – թույլատրելի առավելագույն սխալն է, 

 – ենթադրվող սխալը: 

Միջին քառակուսային շեղումը որոշվում է սխալների 

ընդհանուր վարիացիայից քառակուսի արմատ հանելով՝ 

, 

որտեղ  – ն i-րդ սխալն է, իսկ սխալների միջին մեծությունը 

որոշվում է՝ : Ընտրանքի գնահատված սխալը ընդ-

հանուր համախմբությանը վերագրվում է 2 ձևով 

էքստրապոլյացիայի մեթոդով: Առաջին դեպքում ընտրանքի 

միջին սխալը բազմապատկվում է համախմբության տվյալների 

կամ գործարքների թվով՝ , իսկ երկրորդ 

դեպքում՝ գործակցի միջոցով, որը հաշվարկվում է հետևյալ 

բանաձևով՝ 

 , որտեղ  – գործարքի դրամական 

արտահայտությունն է: Էքստրապոլյացիայի կիրառմամբ 

անճըշ-տության (անորոշության) աստիճանը հաշվարկվում է 

առաջին դեպքում՝ , որտեղ  փոխարինում 

է ընդհանուր համախմբության -ին: Երկրորդ դեպքում, 
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այսինքն՝ գործակցի կիրառման ժամանակ՝ , 

որտեղ  պարամետրը գնահատվում է` 

: Եվ, վերջապես, սխալների 

նշանակալիության վերաբերյալ կարծիք կազմելու համար 

հաշվարկվում է սխալների վերին սահմանը՝ որպես վերը գնա-

հատված երկուսի գումար՝ , որից հետո այն 

համեմատվում է թույլատրելի առավելագույն սխալի հետ:  

Ընտրանքի ձևավորման տարբերությունների (շեղումների) 

մեթոդի օգտագործման պարագայում ընտրանքի մեծությունը, 

սխալների վարիացիան, միջին քառակուսային շեղումը և գնա-

հատված սխալը որոշվում են, ինչպես պարզ պատահական ըն-

տրանքի դեպքում, այն տարբերությամբ, որ հաշվարկվում է 

գործարքների ճշգրտված դրամական արտահայտություն՝ 

, իսկ սխալների նշանակալիությունը 

ստուգելու համար՝ սխալների ստորին սահման՝ 

, որն այնուհետև կրկին համեմատվում է 

թույլատրելի առավելագույն սխալի հետ: 

Դրամական միավորի (մոնետար) մեթոդի պարագայում ըն-

տրանքի մեծությունը հաշվարկվում է՝ 

 
որտեղ  սխալների հաճախականությունների միջին 

քառա-կուսային շեղումն է և հաշվարկվում է վարիացիայից 

քառակուսի արմատ հանելով՝ : 

Սխալների հաճախականությունները և միջին արժեքը 

հաշվարկվում են համապատասխանաբար՝  և 

:  Ընտրանքի չափը որոշելուց հետո անհրաժեշտ է 

զտել դրամական արտահայտությամբ մեծ արժեք ունեցող 
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գործարքների խումբը՝ ստրատան, որում ընդգրկված գոր-

ծարքները պետք է ստուգվեն ամբողջությամբ: Ամբողջությամբ 

ստուգման ենթակա խումբը՝  որոշելիս կներառվեն  

գործակցից մեծ արժեք ունեցողները, մնացած մասի համար՝ 

, որոշվում է տրոհման միջակայք՝ , 

վերջինիս հիման վրա էլ կանխատեսվում է սխալը: 

Ամբողջական և ոչ ամբողջական խմբերի համար կան-

խատեսված սխալները համապատասխանաբար հավասար 

կլինեն՝  և , իսկ ընդհանուր 

համախմբու-թյան կանխատեսված սխալը հավասար կլինի 

դրանց գումարին : Էքստրապոլյացիայի 

մեթոդով անճշտության աստիճանը որոշվում է՝ 

, իսկ , փոխարինելով -ին, 

հաշվարկվում է ոչ ամբողջությամբ ստուգման ենթակա խմբի 

սխալների հաճախականությունների վարիացիայից քա-

ռակուսի արմատ հանելու միջոցով՝ : 

Իր հերթին  հաշվարկվում է որպես խմբի պարզ 

միջին: Վերջնական որոշում կայացնելու տեսանկյունից, 

ինչպես նա-խորդ մեթոդների պարագայում, հաշվարկվում է 

սխալների վերին սահմանը՝  և համե-

մատվում թույլատրելի առավելագույն սխալի հետ: 

 

ԱՄՓՈՓՈւՄ 

Տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից վարվող ձեռնարկատի-

րական գործունեությունը և շահույթ չհետապնդող կազմակեր-

պությունների պատշաճ վերահսկողությունն իրականացվում է 

ներքին և/կամ արտաքին պարբերական աուդիտի միջոցով: 

Աուդիտորական ռիսկը, որը համարվում է տարբեր ռիսկեր 
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գնահատող գործակիցների արտադրյալ, մեծապես կախված է 

աուդիտի չբացահայտման ռիսկից: Վերջինս նվազագույնի 

հասցնելու նպատակով օգտագործվում են ինչպես վիճա-

կագրական, այնպես էլ ոչ վիճակագրական մեթոդներ: Վի-

ճակագրական մեթոդի շրջանակներում առանցքային հիմնա-

խնդիրներից է ընտրանքի ձևավորումը: 

 

Макарян А.А. 

Международный Центр Обучения Бухгалтерии, 

к.э.н.   

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ 

ВЫБОРКИ 

Ключевые слова: риск необнаружения, аудиторская выборка, 

вариация, среднеквадратическое отклонение, допустимая 

ошибка. 

РЕЗЮМЕ 

Контроль предпринимательской и некоммерческой дея-

тельности организаций на надлежащем уровне осуществляется 

внутренним и/или периодическим внешним аудитом. Ауди-

торский риск, считающийся продуктом нескольких 

коэффициентов оценивающих разнообразные риски, во многом 

зависит от рикса необнаружения. Для минимизации последнего 

используется как статистический, так и не статистический 

метод. Одной из ключевых проблем в рамках статистического 

метода является формирование аудиторской выборки. 

 

Makaryan H.A. 

International Accountancy Training Centre, PhD in Economics,  

 

ISSUES OF AUDIT SAMPLING 

Key words: detection risk, audit sample, variation, standard 

deviation, tolerable error 

ABSTRACT 

Appropriate control over entrepreneurial entities and non-profit 

organizations is performed by means of internal and/or periodic 

external audit. Audit risk, considered to be the product of 

coefficients estimating different risk aspects, greatly depends on 
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detection risk in audit. For the purpose of minimization of the latter 

both statistical and non-statistical methods are implemented. Within 

the framework of the statistical method a key problem is the 

formation of audit sample. 
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Հիմնաբառեր. վերագնահատում, հիմնական միջոցներ, շահույթ կամ 

վնաս, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք, վերագնահա-

տումից արժեքի աճ 

Հաճախ կազմակերպության հաշվեկշռային արժեքը մի 

քանի անգամ զիջում է դրա իրական շուկայական արժեքին, և 

կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվու-

թյունը ճիշտ չի արտացոլում տվյալ իրավաբանական անձի 

իրական ֆինանսական դրությունը, արդյունքում պոտենցիալ 

ներդրողը չի կարողանում արագ կողմնորոշվել ներդրումներ 

իրականացնելու վերաբերյալ: Նման իրավիճակներում միջոց-

ների վերագնահատումն անկախ գնահատողի կողմից արդյու-

նավետ լուծում է հանդիսանում:1 

Հիմնական միջոցի միավորը, որի իրական արժեքը 

հնարավոր է արժանահավատորեն չափել, որպես ակտիվ 

ճանաչելուց հետո պետք է հաշվառվի վերագնահատված 

գումարով, որն իրենից ներկայացնում է դրա իրական արժեքը 

վերագնահատման ամսաթվի դրությամբ՝ հանած համապա-

տասխան կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից 

կուտակված կորուստները: Վերագնահատումները պետք է 

կատարվեն բավարար պարբերականությամբ, որպեսզի 

հաշվեկշռային արժեքն էականորեն չտարբերվի հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ իրական արժեքից: 

                                                 
1
 “Կոստ Կոնսալտ‖ գնահատման և անշարժ գույքի ընկերություն 

http://cost.am/index.php?al=Fixed_assist 
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Եթե ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը վերագնա-

հատման հետևանքով աճում է, աճն ուղղակիորեն պետք է 

ճանաչվի այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում և 

կուտակվի սեփական կապիտալի վերագնահատումից արժեքի 

աճի հոդվածում: 1 

Տրվում են հետևյալ հաշվապահական ձևակերպումները. 
Դտ 111 ―Մաշվող հիմնական միջոցներ‖ 

Կտ   6711 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից 

օգուտներ‖ 

Կուտակված մաշվածության մասով. 

Դտ 6711‖Հիմնական միջոցների վերագնահատումից օգուտներ‖ 

Կտ 112 ―Հիմնական միջոցների մաշվածություն‖ 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 

սեփական կապիտալի վերագնահատումից արժեքի աճի 

մասով. 
Դտ 6711 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից օգուտներ‖ 

Կտ 3211 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի 

աճ‖ 

Այնուամենայնիվ, եթե այդ աճը վերականգնում է նույն 

ակտիվների նախկին վերագնահատումների արդյունքում 

առաջացած նվազումը`   այն պետք է ճանաչվի շահույթում կամ 

վնասում այն չափով, որով նախապես նվազումը ճանաչվել էր 

շահույթում կամ վնասում:2 

Տրվում են հետևյալ հաշվապահական ձևակերպումները. 
Դտ 111 ―Մաշվող հիմնական միջոցներ‖ 

Կտ 6241  ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից    

օգուտներ‖       

Կուտակված մաշվածության մասով. 

Դտ  6241  ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից 

օգուտներ‖ 

 Կտ 112 ―Հիմնական միջոցների մաշվածություն‖ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում հիմնական 

միջոցների վերագնահատումից օգուտների դուրս գրումը 

շահույթին կամ վնասին. 
Դտ  6241 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից 

օգուտներ‖ 

                                                 
1
 ՀՀՄՍ 16 ―Հիմնական միջոցներ‖  պ.31, 39 

2
 Նույնը  պ.39 
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Կտ  331‖Շահույթ կամ վնաս‖ 

Եթե ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը վերագնահատ-

ման հետևանքով նվազում է, նվազումը պետք է ճանաչվի 

շահույթում կամ վնասում:1 

Տրվում են հետևյալ հաշվապահական ձևակերպումները. 
Դտ 7241 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից 

կորուստներ‖ 

Կտ  111 ―Մաշվող հիմնական միջոցներ‖ 

Կուտակված մաշվածության մասով. 

 Դտ 112 ―Հիմնական միջոցների մաշվածություն‖ 

 Կտ 7241 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից 

կորուստներ‖ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում հիմնական մի-

ջոցների վերագնահատումից կորուստների դուրս գրումը 

շահույթին կամ վնասին. 
 Դտ 331 ―Շահույթ կամ վնաս‖     

Կտ  7241 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից 

կորուստներ‖ 

Այնուամենայնիվ, նվազումը պետք է ճանաչվի այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում այն գումարի 

չափով, որը չի գերազանցում այդ ակտիվների գծով վերագնա-

հատումից արժեքի աճի առկա կրեդիտային մնացորդը:2  

Տրվում են հետևյալ հաշվապահական ձևակերպումները. 
Դտ  7711 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից կորուստ‖ 

Կտ  111 ―Մաշվող հիմնական միջոցներ‖ 

Կուտակված մաշվածության մասով. 

Դտ 112 ―Հիմնական միջոցների մաշվածություն‖ 

Կտ 7711 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից կորուստ‖ 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում աճը 

ճանաչված նվազումը պակասեցնում է սեփական կապիտալի 

վերագնահատումից արժեքի աճի հոդվածում կուտակված 

գումարը. 
Դտ 3211 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի 

աճ‖ 

                                                 
1
 Նույնը  պ.40 

2 ՀՀՄՍ 16 ―Հիմնական միջոցներ‖  պ.40 
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Կտ  7711 ―Հիմնական միջոցների վերագնահատումից 

կորուստ‖
1
 

Պարզաբանենք վերը նշվածը գծապատկերի օգնությամբ. 

           

 
Գծապատկեր 1. Հիմնական միջոցի վերագնահատումից  աճի 

և նվազման ճանաչումը  Այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքում և Շահույթում կամ վնասում2 

                    

Իսկ այժմ ներկայացնենք վերը նշվածը օրինակների 

հիման վրա: 

1. Ենթադրենք  ակտիվի առաջին վերագնահատման հե-

տևանքով նրա արժեքն ավելացել է 1000 պ.մ-ով,   (պայմա-

նական միավորով): Պետք է տրվեն հետևյալ հաշվապահական 

գրանցումները՝ 
Դտ  111 ―Մաշվող հիմնական միջոցներ‖                               1000 պ.մ 

Կտ  6711 ―Հիմնական միջոցների վերագն. օգուտներ‖        1000 պ.մ 

Դտ  6711‖Հիմնական միջոցների վերագն. օգուտներ‖         1000 պ.մ 

Կտ  3211 ―Հիմնական միջոցների վերագն. արժեքի աճ‖     1000 պ.մ 

                                                 
1
 Հաշվապահական հաշվառում, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, ուս.ձեռնարկ, 

Երևան 2012, էջ 71-72 
2
 Գծապատները կազմվել է հեղինակի կողմից 
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Սակայն, երբ այդ  նույն ակտիվի արժեքը հաջորդ 

վերագնահատման  արդյունքում  նվազում է 2100 պ.մ-ով,   այն  

պետք է  դեբետագրվի  7711 ―Հիմնական միջոցների 

վերագնահատումից կորուստներ‖ հաշվին այն չափով, 

որքանով որ նախկինում վերագրվել էր կապիտալին, իսկ 

մնացած մասը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում:  

Տրվում են հետևյալ ձևակերպումները` 
Դտ  7711 ―Հիմնական միջոցների վերագն.կորուստ‖         1000 պ.մ                                                                           

Դտ  7241 ―Հիմնական միջոցների վերագն.կորուստներ‖  1100 պ.մ                                                     

Կտ   111 ―Մաշվող հիմնական միջոցներ‖                            2100 պ.մ            

Դտ  3211 ―Հիմնական միջոցների վերագն.արժեքի աճ‖    1000 պ.մ  

Կտ  7711 ―Հիմնական միջոցների վերագն.կորուստ‖         1000 պ.մ  

Դտ    331 ―Շահույթ կամ վնաս‖                                               1100 պ.մ   

Կտ  7241 ―Հիմնական միջոցների վերագն.կորուստներ‖   1100 պ.մ               

     Գծապատկերի տեսքով  արտացոլենք վերը նշվածը: 

 
Գծապատկեր 2. Հիմնական միջոցների վերագնահատումից նվազման 

արտացոլում (աճը ճանաչելուց հետո)  Այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքում  և Շահույթում կամ վնասում  1 

 

 2. Ենթադրենք ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը առաջին 

վերագնահատման հետևանքով նվազում է 500 պ.մ-ով: 

Նվազումը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում`  

                                                 
1
 Գծապատները կազմվել է հեղինակի կողմից 
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Դտ   7241 ―Հիմնական միջոցների վերագն. կորուստներ‖    500 պ.մ                 

Կտ    111 ―Մաշվող հիմնական միջոցներ‖                           500 պ.մ         

Դտ    331 ―Շահույթ կամ վնաս‖                                                   500 պ.մ          

Կտ   7241 ―Հիմնական միջոցների վերագն.կորուստներ‖      500 պ.մ                                                                                    

Եթե նույն ակտիվի արժեքը հաջորդ վերագնահատման 

ժամանակ բարձրանա 1200 պ.մ-ով, ապա նախորդ վերագնա-

հատման հետևանքով  ճանաչված կորուստը (500 պ.մ) պետք է 

ճանաչել  օգուտ և տեղափոխել շահույթ կամ վնաս: Մնացած 

մասը պետք է կրեդիտագրել  ―Հիմնական միջոցների 

վերագնահատումից օգուտներ‖ հաշվում: Կտրվեն հետևյալ 

հաշվապահական  ձևակերպումները. 
Դտ  111   ―Մաշվող հիմնական միջոցներ‖                                 1200 պ.մ             

Կտ 6241 ―Հիմնական միջոցների վերագն.  օգուտներ‖                 500 պ.մ

  

Կտ 6711  ―Հիմնական միջոցների վերագն. օգուտներ‖                 700 պ.մ 

Դտ 6711 ―Հիմնական միջոցների վերագն օգուտներ‖                   700 պ.մ  

Կտ 3211 ―Հիմնական միջոցների վերագն. արժեքի աճ                 700 պ.մ 

Դտ 6241  ―Հիմնական միջոցների վերագն.օգուտներ‖                   500 պ.մ

             

Կտ  331 ―Շահույթ կամ վնաս‖                                                            500 պ.մ      

Ներկայացնենք վերը նշվածը  գծապատկերի տեսքով. 
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Գծապատկեր 3. Հիմնական միջոցների վերագնահատումից աճի 

արտացոլում (նվազումը ճանաչվելուց  հետո) Շահույթում կամ 

վնասում  և Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում  1 

 

                                                                                                 

       Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճը, 

որը ներառված էր սեփական կապիտալում, կարող է ուղղա-

կիորեն վերագրվել չբաշխված շահույթին, երբ ակտիվները 

ապաճանաչվում են: Վերագնահատումից արժեքի աճի ամ-

բողջի վերագրումը չբաշխված շահույթին կարող է տեղի 

ունենալ, երբ ակտիվը դուրս է գրվում կամ օտարվում է: 

Այնուամենայնիվ, վերագնահատումից արժեքի աճի որոշ մասը 

կարող է նաև վերագրվել չբաշխված շահույթին` կազմակեր-

պության կողմից ակտիվի օգտագործմանը զուգընթաց: 2 

       Այսպիսով, հիմնական միջոցների ճիշտ հաշվառումը և 

ճանաչելուց հետո վերագնահատման արդյունքում դրանց 

իրական արժեքով չափումը  ֆինանսական հաշվետվություն-

ներն օգտագործողներին ապահովում են արժանահավատ 

տեղեկատվությամբ կազմակերպության ֆինանսական վիճա-

կի, գործունեության արդյունքների վերաբերյալ, ինչպես նաև 

հնարավորություն են տալիս նրանց տեղեկատվություն 

ստանալու կազմակերպության կողմից հիմնական միջոց-

ներում կատարած ներդրումների և այդ ներդրումներում տեղի 

ունեցող փոփոփոխությունների  մասին: 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

       Կազմակերպությունների հիմնական միջոցների վերա-

գնահատումը թույլ է տալիս հաշվապահական հաշվառման 

մեջ արտացոլված դրանց արժեքներն համապատասխանեցնել 

իրենց իրական արժեքներին, ինչն էլ, իր հերթին, ֆինանսական 

հաշվետվություններն օգտագործողների բոլոր խմբերին 

ապահովում է կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, 

գործունեության արդյունքների վերաբերյան արժանահավատ 

տեղեկատվությամբ: Հոդվածում ներկայացվել են  հիմնական 

                                                 
1
 Գծապատները կազմվել է հեղինակի կողմից 

2
 ՀՀՄՍ 16 ―Հիմնական միջոցներ‖  պ.41 
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միջոցների վերագնահատման հաշվառման մոտեցումները 

համաձայն  ՀՀՄ16  ―Հիմնական միջոցներ― ստանդարտի: 

 

 

Зурабян К.А. 

Ереванский государственный университет, к.э.н., доцент 

 

ВОПРОСЫ УЧЕТА ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

 
Ключевые слова: переоценка, основные средства, прибыль 

или убыток, прочий совокупный доход, прирост стоимости от 

переоценки. 

 

РЕЗЮМЕ 

      Переоценка основных средств организаций позволяет 

оценить стоимость этих средств в соответствии с их 

справедливой стоимостью, что, в свою очередь, предоставляет 

достоверную информацию всем пользователям финансовой 

отчетности о финансовом положении и результатах финансовой 

деятельности организаций. В статье представлен подход  к учету 

переоценки основных средств в соответствии с МСФО 16 

―Основные средства‖. 

 

Zurabyan K.A. 

Yerevan State University, Ph.d., Associate Professor 

 

ISSUES IN ACCOUNTING FOR PROPERTY, 

PLANT AND EQUIPMENT REVALUATION 

 

Key words: revaluation, property, plant, equipment, profit or loss, 

other comprehensive income, revaluation surplus.   

 

ABSTRACT 

Revaluation of entity‘s property, plant and equipment allows to 

align their carrying amounts with its fair value, which in turn 

provide all users of the financial statements with reliable 
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information regarding entity‘s financial position, financial 

performance. This article presents accounting treatment for 

property, plant and equipment revaluation in accordance with IAS 

16 ―Property, Plant and Equipment―. 
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ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 
 
Հիմնաբառեր. մատակարարների ընտրում, մատակա-

րարման շղթայի համակարգում, ոչ գծային ամբողջաթիվ ծրագրում:  

 

Մատակարարման շղթայի կառավարման (ՄՇԿ) 

առանցքային խնդիրն  է ստեղծել կառավարման այնպիսի մե-

խանիզմ, որի դեպքում համակարգի արդյունավետությունը 

կլինի առավելագույնը ՄՇ-ի  բոլոր մասնակիցների համար: 

Ապրանքի արժեքն իր մեջ ներառում է ոչ միայն 

արտադրական ծախսերը, այլ նաև մարքեթինգի, ծառայու-

թյունների, մատակարարման հետ կապված ծախսերը: Հե-

տևաբար, արտադրողները պետք է համագործակցեն մատա-

կարարների հետ նվազագույն ծախսերով առավելագույն ար-

դյունավետություն ապահովելու համար՝ միաժամանակ բավա-

րարելով նաև հաճախորդների պահանջները: 

Մատակարարի ընտրության մի շարք մոդելներ 

դիտարկում և օպտիմալացնում են միայն գնորդի նպատակ-

ները և չեն քննարկում այդ քաղաքականության ազդեցությունը 

մատակարարների վարքի վրա: Սույն հոդվածում դիտարկվում 

mailto:gayaneghukasyan@mail.ru
mailto:vmarukhyan@yahoo.com


 165 

է մատակարարների ընտրության և պատվերների բաշխման 

մոդել, որի դեպքում  համակարգի աշխատանքն արդյունավետ 

է բոլոր մասնակիցների տեսանկյունից: 

Խնդրի ձևակերպումը: 
Մատակարաների ընտրության մոդելի մշակման հիմ-

քում դիտարկվել է արտադրության բաշխման և առաքման 

քաղաքականության մոդելը, որը ներկայացվել է Park et al.-ի 

կողմից1 : 

Ենթադրվում է, որ կենտրոնացված մատակարարման 

ցանցը կազմված է m մատակարարներից և մեկ գնորդից (նկար 

1): Գնորդի հիմնական նպատակն է ընտրել մատա-

կարարներին և պատվերը նրանց միջև բաշխել այնպես, որ ՄՇ-

ի ընդհանուր ծախսերը լինեն նվազագույնը մեկ տարվա 

ընթացքում: Ենթադրվում է, որ գնորդի տարեկան պա-

հանջարկը հաստատուն է: Գնորդը բաշխում է պահանջարկը 

մատակարարների միջև, և մատակարարներից յուրաքան-

չյուրը դիտարկվող ժամանակահատվածում առաքում է 

պատրաստի արտադրանքը որոշակի խմբաքանակներով 

այնպես, որ բավարարի գնորդի պահանջարկը:  

Մոդելում ենթադրվում է, որ  գնորդը վճարում է 

տրանսպորտային ծախսերը՝ առաքումներն ավելի արագ իրա-

կանացնելու նպատակով: 

 

                                                 
1 Park S.S., Kim T., Hong Y., 2006. Production allocation and shipment 

policies in a multiple-manufacturer–single-retailer supply chain. 

International Journal of Systems Science 37(3), 163–171J.  
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Նկար 1. Կենտրոնացված մատակարարման շղթա մեկ գնորդով    

                և  m մատակարարներով 

Նշանակումներ. 
D՝ գնորդի տարեկան պահանջարկը, 

m՝ մատակարարների թիվը, 

Di՝ գնորդի տարեկան պահանջարկից i-րդ մատա-

կարարին հատկացված մեծությունը, 

Pi՝ i-րդ մատակարարի տարեկան արտադրության ծա-

վալը, 

Zi՝ i-րդ մատակարարի տարեկան արտադրական հզո-

րությունը (ժամ), 

Ab՝ յուրաքանչյուր պատվերի համար գնորդի կողմից 

վճարվող հաստատուն ծախս, որը կախված չէ պատվիրված 

խմբաքանակի մեծությունից: Այն ընդգրկում է աշխատավարձի 

վճարումները և պատվերի իրականացման հետ կապված 

ծախսերը (թույլտվության ստացում, հաշիվների կարգավորում, 

ծախսեր՝ կապված ձեռնարկության ներսում պատվերների 

ձևակերպման և նախապատրաստական կամ վերջնական 

աշխատանքների իրականացման հետ), 

Si՝  i-րդ մատակարարի  յուրաքանչյուր առաքման 

ծախսերը, 

Qi՝ պահեստավորվող արտադրանքի քանակը i-րդ  

մատակարարի համար, 
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hi՝ մատակարարի կողմից միավոր արտադրանքի մեկ 

տարի պահպանման ծախսը ($/միավոր),  

ui՝ i-րդ մատակարարի կողմից միավոր արտադրանքի 

արտադրման համար պահանջվող ժամանակամիջոցը, 

ri՝ i-րդ մատակարարի համար միավոր արտադրանքի 

թողարկման համար պահանջվող արտադրական ծախսը  

($/միավոր), 

Ni՝ պատվերների թիվը մեկ ցիկլի ընթացքում (ամբող-

ջաթիվ), 

qi՝  մեկ պատվիրման ժամանակ   առաքման մեծու-

թյունը՝ qi = Qi / Ni ,  

hb՝ գնորդի կողմից միավոր արտադրանքը մեկ տարի 

պահպանելու ծախսը ($/միավոր),  

Fi՝ i-րդ մատակարարի  մեկ առաքման հետ կապված 

հաստատուն տրասպորտային ծախսերը, որը վճարվում է 

գնորդի կողմից, 

Di , Qi , Ni  և   qi -ն  մոդելի փոփոխականներն են, իսկ 

մյուսները պարամետրեր են, որոնց արժեքները տրված են1 [2]: 

Մոդելի ենթադրությունները. 
1) Գնորդի և մատակարարների համար  բացակայում է 

պակասուրդը, 

2) Նախորդ ժամանակահատվածում պահեստավոր-

ված ապրանքը սպառվում է ամբողջությամբ, 

3) i-րդ մատակարարի առաքումը տեղի է ունենում, 

երբ պահեստավորված ապրանքի քանակը հավասար է qi, 

4) Յուրաքանչյուր մատակարարի կողմից առաքում-

ների հաջորդականությունը կազմակերպվում է այնպես, որ  

յուրաքանչյուր հաջորդ առաքում կատարվում է այն ժամանակ, 

երբ  նրա նախորդ առաքումը հենց այդ պահին իրացվել է 

ամբողջությամբ2 (նկար 2): 

                                                 
1 Gheidar-Kheljani, S.H. Ghodsypour, S.M.T. Fatemi Ghomi ―Supply chain 

optimization policy for a supplier selection problem: a mathematical 

programming approach‖ Iranian Journal of  Operations  Research Vol. 2, 

No.1, 2010, pp. 17-31 
 
2
 Kim,  S.L.  and  Ha,  D.  (2003),  A  JIT  lot-splitting  model  for  supply  
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Նկար 2. Պաշարի մակարդակը մեկ գնորդի և մեկ 

մատակարարի համար 

 
ՄՇ-ի տարեկան ծախսերը. 
Մոդելի նպատակն է որոշել Di, Qi, Ni  և qi–ի արժեքներն 

այնպես, որ ՄՇ-ի տարեկան ընդհանուր ծախսերը լինեն 

նվազագույնը: ՄՇ-ի տարեկան ընդհանուր ծախսերը ներառում 

են գնորդի և մատակարարների ընդհանուր ծախսերը:  

Գնորդի կողմից ընտրված մատակարարների բազ-

մությունը նշանակենք E: Եթե մատակարարը չի պատկանում E 

բազմությանը, վերը նշված պարամետրերի արժեքները մո-

դելում ընդունվում են 0 այդ մատակարարի համար: 

Գնորդի տարեկան ընդհանուր ծախսերը (TCb) ներա-

ռում են պատվերի ծախսերը, պահետավորված ապրանքի 

պահպանման ծախսերը և տրանսպորտային ծախսերը:  

Տարեկան պատվերի ձևակերպման ծախսերը:  i-րդ 

մատակարարի պատվերների թիվը մեկ տարվա ընթացքում 

                                                                                                  
chain management: Enhancing buyer–supplier linkage. International Journal of 

Production economics 86, 1–10 
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հավասար է : Հետևաբար,  i-րդ մատակարարին գնորդի 

կողմից վճարվող  տարեկան պատվիրման ծախսերը կկազմեն 

, իսկ  գնորդի տարեկան պատվիրման ծախսերը կլինեն՝ 

 : 

Պահեստավորված ապրանքի պահպանման տարեկան 
ծախսը: Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի համար գնորդին 

առավելագույն պաշարի առաքման քանակը qi է, իսկ 

նվազագույնը՝ 0, հետևաբար, պաշարի  միջին մակարդակը 

կլինի , երբ իրականացվում է կանոնավոր սպառում: Ուստի, 

i-րդ մատակարարից գնորդին առաքված պաշարի 

պահպանման ծախսերը մեկ տարվա ընթացքում կկազմեն 

, իսկ գնորդի պաշարի պահպանման ընդհանուր 

տարեկան ծախսը կլինի՝  : 

Գնորդի տրանսպորտային տարեկան ծախսերը: Մեկ 

տարվա ընթացքում i-րդ մատակարարի կողմից առաքումների 

մեծությունը հավասար է  , հետևաբար, գնորդի տարեկան 

տրասպորտային ծախսերը կկազմեն : Հաշվի 

առնելով, որ , գնորդի տարեկան ընդհանուր ծախսերը 

կլինեն. 

                                (1) 

Մատակարարի ընդհանուր տարեկան ծախսերը (TCS): 
Մատակարարի ընդհանուր տարեկան ծախսերը ընդգրկում են 

նախնական, պաշարի պահպանման և արտադրական 

ծախսերի գումարը: i-րդ մատակարարի ընդհանուր տարեկան 

ծախսերը  նշանակենք  (TCsi ), երբ i E : 

i-րդ մատակարարի տարեկան նախնական  ծախսերը 

հավասար են  , տարեկան արտադրական ծախսերը՝  : i-

րդ մատակարարի պաշարի պահպանման տարեկան ծախսերը 

հաշվարկելու համար նախ որոշենք պաշարների միջին 
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մակարդակը, այն է՝  : Ուստի, i-րդ 

մատակարարի պաշարի պահպանման տարեկան ծախսերը 

կազմում են. 

                                                (2) 

Հետևաբար, բոլոր մատակարարների հանրագումա-

րային ծախսերի համար կստացվի հետևյալ արտահայտու-

թյունը.                            

              

(3) 

Մատակարարման շղթայի ընդհանուր տարեկան 
ծախսերը (TC(E)):  Եթե  (1) հավասարմանը գումարենք (3)-ը, 

ապա կստանանք մատակարարման շղթայի ընդհանուր 

տարեկան ծախսերը.  

  
ՄՇ-ի մաթեմատիկական մոդելը: Մաթեմատիկական 

մոդելը կառուցելիս դիտարկել ենք ամբողջաթիվ ոչ գծային 

օպտիմացման խնդիր: Ենթադրվում է, որ մատակարարների 

քանակը E է: (5)-րդ սահմանափակումը ցույց է տալիս, որ 

գնորդների պահանջարկը ամբողջովին բավարարվում է, իսկ 

(6)-րդ սահմանափակումն ապահովում է այն պայմանը, որ 

յուրաքանչյուր մատակարարի արտադրական հնարավորու-

թյունները թույլ են տալիս բավարարել գնորդի պահանջարկը: 

 
         .                                                                (5) 

                                                                                  (6) 

  

Նպատակային ֆունկցիան ըստ Di, Qi, և Ni փոփո-

խականների ոչ ուռուցիկ ֆունկցիա է, հետևաբար, լավագույն 

արժեքների որոշումը բարդանում է: Այդ պատճառով խնդիրը 
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ձևափոխվում է համարժեք խնդրի, որտեղ որպես փոփոխական 

դիտարկվում է Di-ն, երբ i-ն պատկանում է E: 

Խնդրի պարզեցված տարբերակում որպես նպա-

տակային ֆունկցիա դիտարկվում է առանձին ֆունկցիաների 

հանրագումարը. K=card(E), և նրանցից յուրաքանչյուրի համար  

դիտարկում ենք երեք փոփոխական (օրինակ, k-րդ ինդեքսին 

համապատասխանող փոփոխականներն են՝ Dk, Qk, և Nk): 

Ենթադրվում է, որ նպատակային ֆունկցիան անընդհատ է 

ըստ NI –ի: Այդ դեպքում, եթե հաշվենք առաջին կարգի 

ածանցյալները ըստ Qi և Ni փոփոխականների, ապա հավա-

սարեցնենք դրանք զրոյի կստանանք լավագույն կոմբինացիան 

նշված թվազույգի համար: 

 

..................................................................(7) 

Տեղադրելով  և  արժեքները նպատակային 

ֆունկցիայի մեջ, կստանանք ընդհանուր տարեկան ծախսերի 

նվազագույն արժեքը. 

         (8) 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Մատակարարման շղթայի կազմում մտնող ընկերության 

համար ՄՇ-ի արդյունավետ կառավարումը հանդիսանում է 

կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Դեռ ավելին, բոլոր 

ընկերությունների համակարգումը մեկ շղթայի ներսում 

իրենից ներկայացնում է ՄՇ կառավարման առանցքային 

հիմնախնդիր՝ ներկային աճող մրցակցության և շուկայի ճնշող 

պայմաններում: Աշխատանքում ներկայացվեց մատակարար-

ման շղթայի մասնակիցների միջև որոշումների համակարգ-

ման մոդել, որտեղ որպես նպատակ դիտարկվեց ՄՇ 

ընդհանուր ծախսերի մինիմացումը: Մոդելի մշակման 

ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև մատակարարների 

ընտրության խնդրին: Դիտարկեցինք խառը տիպի ամբող-

ջաթիվ ոչ գծային ծրագրման մոդել՝ լավագույն մատակա-

րարներին որոշելու նպատակով:  

Առաջադրված մոդելը կարող է օգտագործվել կենտրո-

նացված մատակարարման շղթայի կառավարիչների կողմից՝ 

շղթայում արդյունավետ կառավարում ապահովելու համար: 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЗАДАЧИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА  

 
Ключевые слова: выбор поставщика, координация цепочки поставок, 

нелинейное программирование. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Для организации в цепочке поставок эффективное централизованное 

управление является очень важным. Необходимость координации всех 

организаций в цепочке поставок становится все более важной из-за 
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конкуренции и рыночных факторов. В работе предложена смешанная 

нелинейная математическая модель, чтобы выбрать соответствующих 

поставщиков по отношению к глобальной оптимизации цепочки 

поставок. Предложенную модель могут использовать руководители 

централизованной цепочки поставок. 

 

Ghukasyan G.M. 

Yerevan State University, International Accountancy Training Centre,  

Ph.d., Associate Professor   

Marukhyan V.M 
Yerevan State University, Postgraduate student 

 

OPTIMIZATION POLICY FOR A SUPPLIER SELECTION PROBLEM: A 

MATHEMATICAL PROGRAMMING APPROACH 

 

Key words:: Supplier selection, Supply chain coordination, Nonlinear 

programming 

 

ABSTRACT 

 
For an organization within an SC, effectively managing identities is very 

important. Indeed, the need to coordinate all organizations within the 

SC is becoming increasingly critical because of competition and market 

pressures. Some models have been developed to coordinate decisions 

between members of an SC and guarantee cooperative relationship 

among them, and therefore minimize the total operational costs of the 

chain as a whole. The attention has been paid to developing these models 

for supplier selection problem. A mixed-integer nonlinear mathematical 

model was developed to select the appropriate suppliers with respect to 

the global SC optimization. So, managers of a centralized supply chain 

can use our proposed model effectively. 
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