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Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 

 

 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում  

041101.00.7 

2. Բուհը  «Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային 

Կենտրոն» կրթական հիմնադրամ («ՀՈՒՄԿ» ԿՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  No.181, 182՝ տրված 18.04.2007թ. 

4. Շնորհվող որակավորումը Տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

1999/2000 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները 

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի 

որակավորում 

 տվյալ կամ այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի 

որակավորում ունեցող դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցի 

միջոցով 

Ընդունելությունը կատարվում է «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ «Ուսանողների ընդունելության կարգի» 

համաձայն։  

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Մասնագիտության ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին մատուցելու. 

1. ազգային և համամարդկային մշակութային արժեքների, մասնագիտական 

հմտությունների ձեռքբերում, 

2. ֆինանսկան կառավարման կարողությունների ձեռք բերում, 

3. հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու հմտություններին տիրապետում, 

4. ապահովելու կրթության որակի ապահովման համակարգի  արդյունավետությունը, 

Ծրագրի մասնագիրը (սպեցիֆիկացիան) 
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5.  անհատի համակողմանի զարգացման, աշխարհայացքի ձևավորման շրջանակի 

ձևավորում, 

6. աշխատանքային ստեղծարար ունակությունների ձևավորում, 

7. շարունակական կրթության հնարավորությունների ապահովում, 

8. մանկավարժական գործունեության հնարավորությունների ձեռքբերում 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները և դրանց համադրելիությունը ՈԱՇ-ին 

 

 Դասընթաց

ները  

ՈՒԱ Վերջնարդյունք Ուսում./ դասավ. 

մեթոդներ 

ԲԱԺԻՆ     

1 

Ընդհանուր 

հումանիտ

ար և 

սոցիալ-

տնտեսագի

տական 

դասըն-

թացներ 

 

ՈՒԱ 1 

 

 

 

 

ՈՒԱ 2 

Գիտելիք 

հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական 

գիտելիքների նվազագույն 

մակարդակով շրջանակի 

ձևավորում 

տվյալ բնագավառի և 

փոխհատվող ոլորտների 

օրենսդրական դաշտի 

ընկալում 

մասնագիտացման 

բնագավառի վերջին 

ձեռքբերումների 

հետազոտում, որոնք հիմք 

են հանդիսանում հետագա 

հետազոտական 

աշխատանքի համար 

-դասախոսություն, 

-սեմինար պարապ-

մունք, 

- գործնական աշխա-

տանք, 

-անհատական 

աշխատանք, 

-խմբային աշխա-

տանք, 

- բանավեճ, 

- քննարկում 

 

ՈՒԱ 3 

 

 

 

Կարողություն 

իրականացնել տեսական և 

գործնական 

հետազոտական 

աշխատանքներ, 

կատարել  սոցիալ-

տնտեսական բնույթի 

վերլուծություններ  
 

ՈՒԱ 4 

 

 

 

 

ՈՒԱ 5 

 

Հմտություն 

օգտվել մասնագիտական 

գրականությոան 

աղբյուրներից, 

իրականացնել 

աղբյուրագիտական 

վերլուծություններ, 
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կիրարկել 

ուսումնասիրման 

ինդուկցիայի և 

դեդուկցիայի եղանակներ, 

տիրապետել քանակական 

և որակական 

եզրահանգումների 

իրականացման 

սկզբունքներին 

ԲԱԺԻՆ 

2 

Ընդհանուր 

մասնագիտ

ական 

դասըն-

թացներ 

 

 

ՈՒԱ 6 

Գիտելիք 

Հաշվապահական 

հաշվառման և աուդիտի 

միջազգային 

ստանդարտների 

գիտելիքների շրջանակի 

ձևավորում  

-դասախոսու-թյուն, 

-սեմինար պարապ-

մունք, 

- գործնական աշխա-

տանք, 

- անհատական 

աշխատանք, 

-խմբային աշխա-

տանք, 

- բանավեճ, 

- քննարկում 

 

 

ՈՒԱ 7 

 

 

 

ՈՒԱ 8 

Կարողություն 

կազմել կառավարչական 

հաշվառման 

տեղեկատվական 

նախագծեր, 

իրականացնել 

ֆինանսատնտեսական 

վերլուծություն, 

մասնակցել մենեջմենթի 

կողմից առաջադրվող 

կառավարչական 

որոշումների 
 

ՈՒԱ 9 

 

 

 

 

 

Հմտություն 

գնահատել կառավարման 

գործառույթների 

արդյունավետությունը 

իրականացնել կառավար-

չական տեղեկատվության 

վերլուծություն, 

իրականացնել կառավար-

չական աուդիտ 

ԲԱԺԻՆ 

3 

Հատուկ 

մասնա-

գիտական 

դասըն-

թացներ 

 

ՈՒԱ 10 
Գիտելիք 

գործարարության  կազմա-

կերպման և կառավարման 

գիտելիքների շրջանակի 

ձևավորում 

դասախոսություն, 

-սեմինար պարապ-

մունք, 

- գործնական աշխա-

տանք, 
 

ՈՒԱ 11 
Կարողություն 
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կազմել կառավարման 

մարտավարական և 

ռազմավարական ծրագրեր, 

իրականացնել 

անձնակազմի 

կառավարում, 

իրականացնել ֆինանսա-

տնտեսական ռեսուրսների 

կառավարում: 

-անհատական 

աշխատանք, 

-խմբային աշխա-

տանք, 

-բանավեճ, 

- քննարկում, 

-իրավիճակային 

քննարկումներ 

/case studies 
 

ՈՒԱ 12 

պատասխանատվություն 

ստանձնել թիմում այլոց 

աշխատանքի համար և 

ղեկավարել այն 

ԲԱԺԻՆ 

4 

Պրակ-

տիկա 

 

ՈՒԱ 13 
Գիտելիք 

ունակ է բացահայտելու իր 

սեփական կրթական 

կարիքները և ինքնուրույն 

շարունակելու 

ուսումնառությունը 

-պրակտիկայի 

անկացման իրա-

զեկման թրեյնինգ, 

-պրակտիկայի 

անցկացման 

արդյունքների 

հաշվետվություն, 

-հաշվետվության 

գնահատում 

-իրավիճակային 

քննարկումներ/ case 

studies 

 

 

 

 

ՈՒԱ 14 

 

 

ՈՒԱ 15 

 

 

 

ՈՒԱ 16 

Կարողություն 

Հաշվապահական 

հաշվառման գործնական 

ոլորտում ներդնել 

տեսական գիտելիքներ, 

կիրարկել հաշվապահին 

հատուկ գործառույթներ, 

օգտվել կառավարչական 

տեղեկատվական բազայից, 

իրականացնել 

գիտահետազոտական 

աշխատանք 

իրականացնել 

մանկավարժական    

աշխատանք 
 

ՈՒԱ 17 

 

 

 

Հմտություն 

ընդունել կառավարչական 

որոշումներ և 

կազմել կառավարչական 

հաշվետվություններ, 

նախագծել կառավարման 

տեղեկատվության 
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ապահովման 

փաստաթղթա-

շրջանառություն, 

գնահատել կառավարման 

արդյունքը: 

ԲԱԺԻՆ 

5 

Մագիս-

տրոսա-

կան թեզ 

 

 

ՈՒԱ 18 

 

 

 

 

ՈՒԱ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՈՒԱ 20 

 

 

 

Գիտելիք 

Մագիստրոսական թեզի 

շարադրման 

կազմակերպման և 

կառավարման 

գիտելիքների շրջանակի 

ձևավորում 

 

 

Կարողություն 

իրականացնել 

աղբյուրագիտական 

աշխատանքներ, 

կիարկել սինթեզի և 

վերլուծության 

գործառույթներ և 

օգտվել կառավարչական 

տեղեկատվական  

իրականացնել 

գիտահետազոտական 

գնահատումներ 

ներկայացնել 

գիտահետազոտական 

արդյունքները համառոտ և 

ընդլայնված ձևաչափով     

 

Հմտություն 

ընդունել գիտական 

ղեկավարի 

ուղղորդումները, 

կատարել խմբային 

աշխատանք, 

նախագծել թեզի 

շարադրման 

ճանապարհային քարտեզ, 

հրատարակել թեզում 

ներառված 

գիտահետազոտական 

նորույթը: 

- անհատական 

աշխատանք, 

- խմբային աշխա-

տանք, 

- բանավեճ, 

- քննարկում 
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11. Ծրագրի կառուցվածքը  

11.1. Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքի նկարագրությունը 

Մագիստրոսական ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասերից` ուսումնական (106 

կրեդիտ աշխատածավալով) և հետազոտական (14 կրեդիտ աշխատածավալով): 

1. Ուսումնական կառուցամաս 

Լրացական դասընթացներ (8 կրեդիտ) 

Լրացնում են նախորդ կրթական աստիճանի պահանջները: 

Ընդհանուր դասընթացներ (16 կրեդիտ) 

Ապահովում են մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը: 

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս (74 կրեդիտ) 

Ապահովում է տվյալ մասնագիտությամբ անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողու-

թյունների ձեռքբերումը: 

Կամընտրական դասընթացներ 16 կրեդիտ) 

Ապահովում են մագիստրոսական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու 

համար անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը: 

Հարակից դասընթացներ (0 կրեդիտ) 

Ուղղված են մասնագիտության շրջանակներում միջառարկայական կապերի 

ձևավորմանը: 

2. Հետազոտական կառուցամաս 

Ուսումնական պրակտիկա (6 կրեդիտ) 

Գործնական աշխատանք է, որի նպատակն է մագիստրանտներին փոխանցել 

անհրաժեշտ փորձ և հմտություններ մասնագիտական ոլորտում աշխատանքի 

անցնելու համար:  

Մագիստրոսական ատենախոսություն (8 կրեդիտ) 

Կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որի նպատակն է ամփոփ հետազոտություն 

ներկայացնել մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի շրջանակում: 
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11.2.  Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 

1-ին ուստարի  

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Լրացական դասընթացներ 

 0101/Մ03 Համակարգչային 

հմտություններ (5 կրեդիտ) 

 

Ընդհանուր դասընթացներ 

 0101/Մ02. Տնտեսագիտության 

տեսություն  (5 կրեդիտ) 

 0101/Մ04. Տնտեսական 

իրավուք (8 կրեդիտ) 

 

Պարտադիր կրթամաս 

 0101/Մ01.1 Հաշվապահական 

հաշվառման հիմունքներ (8 

կրեդիտ) 

 0101/Մ05. Հաշվապահական 

հաշվառման զարգացման 

պատմություն (4 կրեդիտ) 

 0101/Մ01.2. Հաշվապահական 

հաշվառում (8 կրեդիտ) 

 0101/Մ06. Հաշվապահական 

հաշվառման հաշվային պլան 

(4 կրեդիտ) 

 0101/Մ07.1Արժեթղթերի 

շուկա (2 կրեդիտ) 

 0101/Մ08. Տնտեսագիտության 

և հաշվապահության մեջ 

կիրառվող քանակական 

մեթոդներ (6 կրեդիտ) 

 0101/Մ09. Ինքնարժեքի 

հաշվառում (8 կրեդիտ) 

 

 

 

Մասնագիտացման 

դասընթացներ 

 

Հարակից դասընթացներ 

Ուսանողները կարող են  

ընտրել 3 կրեդիտանոց 2 կամ 6 

կրեդիտանոց 1 հարակից 

դասընթաց (ներ): 

 

 

Առնվազն 60 կրեդիտի 

կուտակում։ 
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2-րդ ուստարի 

 

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Լրացական դասընթացներ 

 0101/Մ13. Ֆինանսական 

գործունեության 

համակարգչային 

վերլուծություն (3 կրեդիտ)  

 

Ընդհանուր դասընթացներ 

 0101/Մ14. Գործարար 

անգլերեն (3 կրեդիտ) 

 

Պարտադիր կրթամաս 

 0101/Մ10. ՀՀ Հարկային 

համակարգ (8 կրեդիտ) 

 0101/Մ11. Ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

միջազգային ստանդարտներ  

(8 կրեդիտ) 

 0101/Մ12. Ֆինանսական 

կառավարում (8 կրեդիտ) 

 0101/Մ15. Աուդիտի 

ստանդարտներ (8 կրեդիտ)  

 

Հետազոտական կառուցամաս 

 Ուսումնական պրակտիկա (6 

կրեդիտ) 

 Մագիստրոսական 

ատենախոսություն (8 

կրեդիտ)։ 

Մասնագիտացման 

դասընթացներ 

 0101/Մ16.1. Հաշվապահական 

հաշվառումը տնտեսության 

տարբեր ճյուղերում-

Բանկային 

հաշվապահություն (4 

կրեդիտ) 

 0101/Մ16.2. Հաշվապահական 

հաշվառումը տնտեսության 

տարբեր ճյուղերում-

Ապահովագրական 

ընկերությունների 

հաշվապահություն (4 

կրեդիտ) 

 0101/Մ17.1. Հաշվապահական 

համակարգչային ծրագիր ՀԾ-

Հաշվապահ (4 կրեդիտ) 

 0101/Մ17.2 Հաշվապահական 

համակարգչային ծրագիր 1C 

(4 կրեդիտ) 

 

Հարակից դասընթացներ 

 Ուսանողները կարող են  

ընտրել 3 կրեդիտով 1 

հարակից դասընթաց: 

 

Առնվազն 60 կրեդիտի 

կուտակում։ 
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11. 2. Պրակտիկայի հնարավորությունները և պայմանները 

Ուսուցման ընթացքում, ապագա աշխատավայրում հմտություններ և փորձառություն ձեռք 

բերելու նպատակով բնագավառի կազմակերպաիրավական տարբեր ձևերի կազմակեր-

պություններում և հաստատություններում կազմակերպվում է ուսանողների ուսումնական 

պրակտիկա:  

Պրակտիկան կազմակերպվում է այն հաշվով, որ շրջանավարտը կարողանա այդ ընթացքում 

ստացած փորձառությունը օգտագործի մագիստրոսական թեզը շարադրելիս: Ուսուցումը 

աշխատանքի հետ համատեղող ուսանողներին ՄՈՒՀ-ը աշխատավայրում պրակտիկայի 

անցկացման հնարավորություն է տալիս, եթե ուսանողի աշխատանքի բնույթը 

համապատասխանում է ՄՈՒՀ-ում ուսումնառած մասնագիտությանը: 

Պրակտիկան կարող է կազմակերպվել նաև որոշակի կազմակերպությունում` նախապես 

կազմված անհատական ծրագրով, եթե շրջանավարտը նույն կազմակերպությունում պաշտոն 

է զբաղեցնում: 

Ուսումնական պրակտիկայի տեղերի բացակայության դեպքում ՄՈՒՀ-ն այն կազմակերպում 

է սեփական նյութատեխնիկական բազայի վրա, որը հագեցած է ժամանակակից 

սարքավորմամբ և ծրագրային միջոցներով: 

Պրակտիկան կազմակերպվում է 4 շաբաթ տևողությամբ՝ ուսումնական պլանով 

նախատեսված ժամանակահատվածում՝ ուսումնառության 2-րդ կուրսի երկրորդ 

կիսամյակում: 

Պրակտիկային բազային հենակետերն են. 

1. «ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ  

2. «ՀԱՅՆԱԽԱԳԻԾ» ԲԲԸ  

3. «Գոհար Սահինյան» ԱՁ 

4. «Կորպորատիվ Կառավարման կենտրոն» հիմնադրամ  

5. «Վասկո Դե Գամա» ՍՊԸ  

6. «Գրանթ Թորոնթոն» ՓԲԸ 

7. «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ 

 
Ուսումնական պրակտիկայի ծրագիրը հետևյալն է.  

 

1. ծանոթացում կազմակերպության հաշվապահական համակարգի (բաժնի) 

աշխատանքի կազմակերպմանը` կազմակերպության ընդհանուր կառուցվածքի 

համատեքստում 

2. ծանոթություն սկզբնական փաստաթղթավորման և փաստաթղթային հոսքերի հետ 
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3. ծանոթություն հիմնական հաշվապահական գրքերին և հաշիվներին  

4. ծանոթություն ֆինանսական գործառնություններին 

5. ծանոթություն նյութական ծախսերի հաշվառման սկզբունքներին ու եղանակներին 

6. ծանոթացում աշխատավարձերի հաշվարկման եղանակներին 

 7. ծանոթացում այլ ծախսերի (արտադարական և ոչ արտադարական) հաշվառմանը, 

ինքնարժեքի ձևավորման մեթոդներին ու եղանակներին 

8. ծանոթացում հարկային պարտավորությունների հաշվառմանը (հարկային 

հաշիվների և հարկային հաշվետվությունների կազմում) 

9. ծանոթացում սոցիալական ապահովագրության և այլ վճարների հաշվառմանը 

10. ծանոթություն ձեռնարկության ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների հետ 

11. ներքին և արտաքին աուդիտի համակարգերի ուսումնասիրում: 

 

11.3.  Ավարտական ատեստավորումներ 

Ուստարի Անվանումը 

2-րդ ուստարի Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Տե՛ս «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Ուսումնական պլանի քարտեզը 

 

 

13. Տեղեկատվություն գնահատման կարգի վերաբերյալ 

Տե՛ս «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների 

տեղեկագիրք, էջ 8-28: 

 

14. Ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

041101.00.7 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությամբ բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագիրը յուրացրած 

տնտեսագիտության մագիստրոսը պատրաստ է կրթությունը շարունակելու. 

1.կրճատված ժամկետներում ստանալու մագիստրոսի որակավորման աստիճան 2-րդ 

մասնագիտության գծով, 

2.ասպիրանտուրայում ստանալու տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: 

 

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության 

մագիստրոսը  ՄՈՒՀ-ն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ 

պաշտոնները. 

1) ֆինանսական տնօրեն 
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2) գլխավոր հաշվապահ 

3) աուդիտոր 

4) հաշվապահ 

5) հաշվետար 

6) տնտեսագետ 

7) աուդիտորի օգնական 

8) դասավանդող 

9) հետազոտող 

 

5. Ուսումնառության  օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան) 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները. 

 ժամանակակից սարքավորումներով,  ծրագրային միջոցներով և ներքին 

ցանցով ապահովված համակարգչային լաբորատորիա,  

 համակարգչային և սլայդային պրոյեկտորներ, 

 հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ, 

 էլեկտրոնային ռեսուրսներ: 

 

 

16. Համապատասխան կրթական 

չափորոշիչները կամ առարկայական 

կողմնորոշիչ(ներ)ը 

 

 

17. Ծրագրային այլ կողմնորոշիչներ 

  

 

18. Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

 

Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի 

համառոտ նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ 

ձեռք կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի 

ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից: Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ 

տեղեկատվություն կարելի է գտնել «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ դասընթացների տեղեկագրքում: 
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ՈԻԱ

1 

ՈՒԱ

2 

ՈՒԱ

3 

ՈՒԱ

4 

ՈՒԱ

5 

ՈՒԱ

6 

ՈՒԱ

7 

ՈՒԱ

8 

ՈՒԱ

9 

ՈՒԱ

10 

ՈՒԱ

11 

ՈՒԱ 

12 

ՈՒԱ 

13 

ՈՒԱ 

14 

ՈՒԱ 

15 

ՈՒԱ 

16 

ՈՒԱ 

17 

ՈՒԱ 

18 

ՈՒԱ 

19 

ՈՒԱ 

20 

Ուստարին, որի ավարտին կրթական վերջնարդյունքը ձեռք է բերվում բոլոր ուսանողների կողմից։ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Կրթական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Լրացական դասընթացներ 

Համակարգչային հմտություններ 0101/Մ03     √  √ √             

Ֆինանսական գործունեության 

համակարգչային վերլուծություն 

0101/Մ13       √ √       √      

Ընդհանուր դասընթացներ 
 

Տնտեսագիտության տեսություն 0101/Մ02 √  √  √     √           

Տնտեսական իրավունք     0101 /Մ04 √  √     √ √            

Գործարար անգլերեն     0101/Մ14 √   √  √    √           

Պարտադիր կրթամաս 
 

Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ 0101/Մ01.1      √ √  √            

Հաշվապահական հաշվառման զարգացման 

պատմություն 

0101/Մ05 √ √  √                 
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Կրթական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Հաշվապահական հաշվառում 0101/Մ01.2      √ √  √            

Հաշվապահական հաշվառման հաշվային 

պլան 

0101/Մ06  √    √ √       √ √      

Արժեթղթերի շուկա 0101/Մ07 √ √ √     √ √            

Տնտ. և հաշվ. մեջ կիրառվող քանակական 

մեթոդներ  

0101/Մ08 √  √  √  √  √            

Ինքնարժեքի հաշվառում 0101/Մ09     √  √       √ √      

ՀՀ Հարկային համակարգ 0101/Մ10     √    √ √ √    √      

ՖՀՄՍ  0101/Մ11      √ √ √  √  √         

Ֆինանսական կառավարում 0101/Մ12         √ √ √ √   √      

Աուդիտի ստանդարտներ 0101/Մ15      √   √ √ √    √  √    

Կամընտրական դասընթացներ 
 

Բանկային հաշվապահություն 0101/Մ16.1         √ √ √    √      

Ապահովագրական ընկերությունների 

հաշվապահություն 

0101/Մ16.2         √ √ √    √      

Հաշվապահական համակարգչային ծրագիր 

ՀԾ-հաշվապահ 

0101/Մ17.1   √  √  √        √      

Հաշվապահական համակարգչային ծրագիր 

1C 

0101/Մ17.2   √  √  √        √      
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Կրթական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Հետազոտական կառուցամաս 

Կուրսային աշխատանք ------------            √       √  

Ուսումնական պրակտիկա ------------             √ √ √ √ √    

Մագիստրոսական թեզ ------------                  √ √ √ 
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«ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ» 

 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

 

 

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
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0101/Մ01.1 Հաշվապահական 

հաշվառման հիմունքներ 

8 կրեդիտ 

4 ժամ 45/30/165 

I կիսամյակ Քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ֆինանսական հաշվառման հիմնադրույթները, 

հաշվապահական հաշվառման էությունը, սկզբունքներն շրջանակները, ֆինանսական 

հաշվետվության ձևերն ու դրանց պատրաստման սկզբունքները և մեթոդները՝ հիմնված 

ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների վրա: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն 
 ձեռք կբերի գիտելիքներ Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների 

տարածման և ամրապնդման գործում Հաշվապահական հաշվառման միջազգային 

ստանդարտների կոմիտեի (ՀՀՄՍԿ) կարևոր դերի վերաբերյալ 

 ՀՀ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման հիմքում ընկած հիմնական 

դրույթների և սկզբունքների վերաբերյալ 

      Ունակ կլինի   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
 կկարողանա կատարել կրկնակի գրանցումներ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշիվները  

 կազմել հսկիչ հաշիվներ, կատարել մատյանների գրանցումներ  

 կատարել ուղղումներ՝ հաշվառման գրքերում սխալների և բացթողումների 

հայտնաբերման ժամանակ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը  

 սահմանել և հաշվառել պայմանական դեպքերի տարբեր տեսակները  

 պատրաստել ընկերությունների և ընկերակցությունների ֆինանսական 

հաշվետվություններ  

 կատարել ֆինանսական վերլուծություն՝ գործակիցների օգտագործմամբ: 

  (ընդհանրական կարողություններ) 
 վարել հաշվապահական գործառնությունները կրկնակի գրանցման եղանակով 
 պատրաստել տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն անհատ ձեռնարկատերերի, 

ընկերակցությունների, ընկերությունների համար 
 մեկնաբանել ֆինանսական հաշվետվություններ 

Համառոտ բովանդակություն 
Ներածություն: ՀՀ Ֆինանսական հաշվառման համակարգը: Գործառնությունների 

գրանցումը և հաշվապահական հաշվառումը: Ընթացիկ ակտիվներ: Պաշարների 

հաշվառումը: Գործառնական և այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Ոչ 

ընթացիկ ակտիվներ: Հիմնական միջոցների հաշվառումը: Դրամական միջոցների 

հաշվառումը: Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը: Ֆինասական վարձակալության 

հաշվառումը: Գործառնական և այլ ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը: 

Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ: 

Հաշվապահական հաշվառման քաղքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական 

հաշվառման գնահատումներում: Հաշվապահական հաշվառման այլ հարցեր: 

Ֆինանսական վերլուծություն: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

  ընթացիկ քննությունն անց է կացվում գրավոր ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն 

արժեքով, 

 (hարցատոմսը բաղկացած է 2 բաժնից՝ Ա (ներառում է բազմակի ընտրությամբ հարցեր) և 

Բ (կազմված է խնդիրներից): Միավորների քայլը 5 է):     

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Հաշվապահական հաշվառում» Ուսումնական ձեռնարկ, «ՀՈՒՄԿ» հիմնադրամ 

հրատարակչություն, Երևան, 2017 թ.  

2. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը, Երևան, 2002 թ. 

3. ՀՀ կառավարության 2002 թ-ի դեկտեմբերի 19-ի Ն-2052 որոշումը «Կազմակերպություն-

ների, բացառությամբ բանկերի, դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների 

պահուստի ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի 

ճանաչման և դուրս գրման մասին» էկոնոմիկա և իրավունք, Երևան, 2003 թ. 

4.Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական 

հաշվառման հաշվային պլան, Երևան 2012 թ. 

5.«Հաշվապահական հաշվառում» ուսումնական ձեռնարկ, Ա.Սարգսյան, Ռ.Համբարձում-

յան, Ա. Մարջանյան և ուրիշներ, Երևան, 2008 թ. 

6. «Հաշվապահական հաշվառում»,  Ա.Ճուղուրյան, Երևան, 2007 թ. 

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

8. «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում» (ուսումնական ձեռնարկ), Հայաս-

տանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, ԵՊՏԻ, Երևան, 2002 թ. 

9. «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն», Կ.Առաքելյան, 

Երևան, 2006 թ. 

10. «Հաշվապահություն և վերլուծություն», Ա.Ճուղուրյան, Ա.Հակոբյան, Երևան 2003 թ. 

11. Roy Dodge, Foundations of Business Accounting (2nd edition), International Thompson 

Publishing Company, 1997 

 
 

0101/Մ02    Տնտեսագիտության տեսություն  5 կրեդիտ 
2 ժամ 30/24/96 
I կիսամյակ Քննություն 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ներկայացնել տնտեսագիտության 

հասարակական նշանակությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը, տնտեսական 

հիմնահարցերը և դրանց լուծման տնտեսագիտական մեթոդների հիմունքները, շուկան և 

գնային մեխանիզմը, պահանջարկի և առաջարկի ուսումնասիրության նշանակությունը, 

սպառողի վարքի տեսության հիմունքները, ձեռնարկության արտադրական գործառույթը, 

կառավարության սոցիալ-տնտեսական գործառույթները և ներգործությունը տնտեսության 

վրա, ազգային հաշիվների համակարգը, տնտեսական աճի և բնակչության բարեկեցության 

գնահատման չափանիշները, գործազրկության և ինֆլյացիայի ներգործությունը 

մակրոտնտեսական անկայնության վրա: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն  
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 շահույթի մաքսիմալացման խնդրից, թողարկման առաջարկից և ռեսուրսների 
պահանջարկից,  

 մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացություններից, 
 մակրոտնտեսական քաղաքականության սկզբունքներից: 

Ունակ կլինի. 
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
 մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական վերլուծություններում, 
 կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, 

օգտագործելով դրանց գնահատման արդյունքները: 
 

(ընդհանրական կարողություններ) 
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 
 փաստեր վերլուծելու և հետևություններ անելու կարողություն, 
 ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու ու զարգացնելու 

կարողություն, 
 

Համառոտ բովանդակությունը 
Տնտեսագիտության տեսության ձևավորումը որպես գիտություն, դրա զարգացման 

պատմական փուլերն ու ուղղությունները, հասարակական նշանակությունը, առարկան, 

մեթոդաբանությունը, մակրո և միկրոտնտեսագիտություն, տնտեսական համակարգի 

տիպերը և մոդելները: Տնտեսվարման արդյունավետության ըմբռնումը և չափանիշները: 

Անսահմանափակ պահանջմունքներ և սահմանափակ ռեսուրսներ: Արտադրության 

գործոնները և ռեսուրսները: Տնտեսական օրենքները և կատեգորիաները: Տնտեսական 

արդյունավետությունը և այն բնութագրող ցուցանիշները; Պահանջարկի և առաջարկի 

էությունը, օրենքը, կորը և փոփոխման գործոնները, առաձգականությունը: Շուկայական 

հավասարակշռվածությունը և նրա փոփոխությունները:  Գնի էությունը, ձևավորումը 

շուկայում, ֆունկցիաները, գնազրկման գործոնները, գների միասնական փոխկապակցված 

համակարգ և գների ինդեքս: Ձեռնարկության արտադրական գործառույթի 

ուսումնասիրությունը: Ազգային հաշիվների համակարգը: Աշխատանքի շուկայի վրա 

զադող գործոնները: Դրամական շրջանառության կայունությունը: Սղաճը, նրա 

պատճառները և հետևանքները, մակարդակը, Ֆիլիպսի կորը: Պետական բյուջե, նրա 

ծախսերը և եկամուտները, բյուջեի դեֆիցիտ և ավելցուկ: Հարկեր, դրանց ֆունկցիաները և 

տիպերը: Լորենցի կոր: Հարկային քաղաքականություն: Լաֆերի կոր: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
 ընթացիկ ստուգումը գրավոր՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով, 

 եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում գրավոր ձևով՝՝ 100 միավոր 

առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը բաղկացած է 2 մասից՝ թեստեր և 

խնդիրներ ` համապատասխանաբար 20 և 80 միավոր: Միավորների քայլը 5 է):     
Հիմնական գրականության ցանկը 
 
1. Մարզպանյան Հ.Ա., «Տնտեսագիտություն», Երևան, 2004 թ. 

2. Տոնոյան Թ., «Տնտեսագիտության հիմունքներ», ՖԲՔ, Երևան, 2003 թ. 

3. Ñáîðíèê çàäà÷ ïî ìèêðîýêîíîìèêå ê “Êóðñó ìèêðîýêîíîìèêè” Ð. Ì. Íóðååâà, ïîä ðåä. 

Ð. Ì. Íóðååâà, 2003 

4. Íóðååâ Ð. Ì., “Êóðñ ìèêðîýêîíîìèêè”, 2002 

5. Фишер С., Äîðíáóø Ð., Øìàëåíçè Ð., “Экономика”, Перевод с английского 

(со 2 издания), Дело, 2001 

6. Ñòèãëèö Äæ. Þ., Ýêîíîìèêà ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà, 1997 



 
 
 

20 

 

 

0101/Մ03     Համակարգչային հմտություններ     5 կրեդիտ 

4 ժամ 36/36/78 

I կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից համակարգչային 

օպերացիոն համակարգերին, մասնավորապես՝ WINDOWS համակարգին, 

ուսումնասիրել MS Office կիրառական ծրագրային փաթեթների գործիքամիջոցները, 

հատկապես՝ MS Word, MS Excel ծրագրերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
 ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից և ծրագրային հատուկ 

փաթեթներից, 

Ունակ կլինի.   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
 գործարար փաստաթղթերի պատրաստման կարողությունների վարժ տիրապետում 

 էլեկտրոնային աղյուսակների կիրառություն բազմաթիվ ֆինանսական, 

վիճակագրական և այլ վերլուծական խնդիրների լուծման նպատակներով, 

 պատկերացում տեղային ցանցների, Ինտերնետ գլոբալ ցանցի և դրանց միջավայրում 

աշխատելու հնարավորությունների մասին 

 Օգտվել էլեկտրոնային փոստից և web ծառայություններից: 

  (ընդհանրական կարողություններ) 
 վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ: 

 Համառոտ բովանդակությունը 
Օպերացիոն համակարգեր: MS Word ծրագրային փաթեթը: MS Excel ծրագրային փաթեթը: 

Հիմնական տեղեկություններ: Ms Excel դիագրամներ: Ms Excel Տվյալների բազաներ: 

Ինտերնետ, էլ-փոստ: Դրանց հետ աշխատանքի հմտություններ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

 Ստուգարքն անց է կացվում գործնական աշխատանքի ձևով և նշանակվում է 

ստուգված:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Բ. Ջանփոլադյան, «Քոմփյութերային կիրառական տեխնոլոգիաների հիմունքներ», 

ՀՊՃՀ, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատարակչ., Երևան, 2001թ. 

2. Microsoft Windows Operating System, Users’ Guide, Microsoft, 2004 

3. Lambert J.,  Frye C., “Microsoft Office 2016 Step by Step” 2015 by Curtis Frye and Joan 

Lambert, USA, 564p. 

4. Paul McFedries "Excel® 2016 Formulas and Functions" 2016 by Pearson Education, Inc., 

Printed in the United States of America, October 2015, 508 p. 

 

7. Սամուելսոն Փ. Ա., Նորդհաուս Ու. Դ., «Տնտեսագիտություն», 2 հ., Երևան, 1995 թ. 
8. Ìàêêîííåëë Ê. Ï., Áðþ Ñ. Ë., Ýêîíîìèêñ: Ïðèíöèïû, ïðîáëåìû è ïîëèòèêà, â 2 ò. (ãë. 

1 – 14. ò. 2, ãë. 22 – 34,) 1992 
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0101/Մ04 Տնտեսական իրավունք 8 կրեդիտ 

4 ժամ 50/25/165 

I կիսամյակ Քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ իրավական համակարգին, 

ձեռնարկատիրական կազմակերպման ձևերին, իրավաբանական անձնաց տեսակներին, 

պայմանագրային իրավունքի, աշխատանքային օրենսդրության հիմունքներին: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա 

Գիտելիք և իմացություն 
 ձեռք կբերի գիտելիքներ ՀՀ տնտեսական իրավունքի բնագավառում՝գլխավոր 

հաշվապահին անհրաժեշտ մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար 
Ունակ կլինի.   

 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
 պատկերացում իրավաբանական անձի ստեղծման, վերակազմակերպման և 

լուծարման մասին, 
 քաղաքացիական պայմանագրի կնքման կարգի, կատարման, փոփոխման, 

դադարեցման մասին, 
 քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ձևերի և եղանակների մասին, 
 աշխատանքնային պայմանագրի կնքման, կատարման և լուծարման մասին: 
 (ընդհանրական կարողություններ) 
 ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու ու զարգացնելու 

կարողություն: 
 

Համառոտ բովանդակությունը 
Իրավական համակարգը ՀՀ-ում:Դատական համակարգը ՀՀ-ում:Կոլեկտիվ 

ձեռնարկատիրության կազմակերպման ձևերը ՀՀ-ում: Առևտրային իրավաբանական 

անձանց տեսակները: Պայմանագրային իրավունքի ընդհանուր դրույթները: 

Քաղքացիաիրավական պայմանագրի պայմանները, ձևը և մեկանբանումը: 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի կատարելը, փոփոխելը, դադարելը: 

Քաղաքացիական իրավուքների պաշտպանությունը, ձևերը և եղանակները: 

Աշխատանքային օրենսդրություն և աշխատանքային հարաբերություններ: 

Աշխատանքային պայմանագիր:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
  ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն  

արժեքով:եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն 

արժեքով, (hարցատոմսը բաղկացած է   4 բաժնից՝ թեստեր, խնդիրներ, 

սահմանումներ և տեսական հարցեր: Միավորների քայլը 5 է):     

Հիմնական գրականության ցանկը 
1.Ա.Գ.Վաղարշյան, «Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր», 

ՀՀԱԱ, ՀՀ հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Երևան, 1999 թ. 

2. Ա.Գ.Վաղարշյան, «Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր», 

«ՀՈՒՄԿ» հիմնադրամ հրատարակչություն, ուսումնամեթոդական և գործնական 

պարապմունքների ձեռնարկ, Երևան, 2000 թ. 
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0101/Մ05 Հաշվապահական հաշվառման 

զարգացման պատմություն 

4 կրեդիտ 

2 ժամ 20/16/84 

I կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հաշվապահության զարգացման 

փուլերը Հին Աշխարհի, անտիկ դարաշրջանի և միջնադարի ժամանակ: Մանրամասն 

ուսումնասիրել իտալական, իսպանական, ֆրանսիական, գերմանական, անգլո-

սաքսոնական դպրոցները և նրանց ազդեցությունը ժամանակակից հաշվապահության 

վրա: Ինչպես նաև ուսումնասիրվում են հաշվապահական հաշվառման 

ստանդարտացման մոտեցումները և հաշվապահական մտքի զարգացման 

ժամանակակից միտումները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
 կունենա խորը գիտելիքներ հաշվապահական հաշվառման մտքի զարգացման 

պատմության վերաբերյալ, որոնց շնորհիվ ավելի լավ է պարզաբանվում 

ժամանակակից հաշվապահությունը: 

Ունակ կլինի.   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 տիրապետել ժամանակակից հաշվապահության զարգացման փուլերին  

 տարբերակել հաշվապահական հաշվառման ազգային դպրոցների 

առանձնահատկությունները  

 (ընդհանրական կարողություններ) 

3. ՀՀ Սահմանադրություն 

4. ՀՀ «Քաղաքացիական Օրենսգիրք», ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, N17 (50), 10.08.98թ. 

5. «ՀՀ Քաղաքացիական Դատավարության Օրենսգիրք» 

6. «ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգիրք», ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, N69 (368), 21.12.2004 թ. 

7. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք 

8. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք 

9. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք 

10. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք 

11. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք 

12. «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» ՀՀ օրենք 

13. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք 

14. «Իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռ-

նարկությունների և անհատ ձեռներեցների անվճարունակության (սնանկացման) և 

ֆինանսական առողջացման մասին» ՀՀ օրենք 
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 կկարողանա կիրառել հաշվապահի մասնագիտական էթիկայի կանոնները 

գործնական ոլորտներում 

Համառոտ բովանդակությունը 
Ներածություն: Հաշվապահության զարգացման փուլերի տարբեր դասակարգումները: 

Տնտեսական հաշվառում և հաշվապահության ստեղծումը: Անտիկ աշխարհ: Տնտեսական 

հաշվառումը միջնադարում: Կրկնակի գրանցման հաշվապահության ստեղծումը: 

Հաշվապահական հաշվառման ազգային դպրոցներ. Իտալական, իսպանական, 

գերմանական, ֆրանսիական, անգլո-ամերիկյան: Հաշվապահական հաշվառման 

հետպատերազմյա շրջան, ժամանակակից շրջան: Հաշվապահական հաշվառման 

ստանդարտացման մոտեցումները: Հաշվապահական հաշվառման միջազգային 

ստանդարտների կիրառումը ՀՀ-ում: Հաշվապահի մասնագիտական էթիկա: 

 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

 ստուգարքն անց է կացվում բանավոր ձևով և նշանակվում է ստուգված: 

 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Հաշվապահական հաշվառում», Ուսումնական ձեռնարկ, «ՀՈՒՄԿ» հիմնադրամ հրա-

տարակչություն, Երևան, 2017թ. 

2. «Հաշվապահական հաշվառման պատմության համառոտ ակնարկ», Երևան, «ՀՈՒՄԿ» 

հիմնադրամ հրատարակչություն, 2009 թ. 

3. Լ. Զ. Անանյան «Հայաստանի տնտեսական պատմության ուրվագծեր», Երևան, 2003թ. 

 

 

0101/Մ01.2 Հաշվապահական հաշվառում 8 կրեդիտ 

4 ժամ 45/30/165 

II կիսամյակ Քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ֆինասական հաշվառման հիմնադրույթները, 

հաշվապահական հաշվառման էությունը, սկզբունքներն շրջանակները, ֆինանսական 

հաշվետվության ձևերն ու դրանց պատրաստման սկզբունքները և մեթոդները՝ հիմնված 

ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների վրա: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն 
 գիտելիք, որը թույլ կտա տիրապետելու հաշվապահական հաշվառման հիմունքներին 
Ունակ կլինի.  
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
 կկարողանա կատարել կրկնակի գրանցումներ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշիվները  

 կազմել հսկիչ հաշիվներ, կատարել մատյանների գրանցումներ  

 կատարել ուղղումներ՝ հաշվառման գրքերում սխալների և բացթողումների 

հայտնաբերման ժամանակ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը  

 սահմանել և հաշվառել պայմանական դեպքերի տարբեր տեսակները  
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 պատրաստել ընկերությունների և ընկերակցությունների ֆինանսական 

հաշվետվություններ  

 կատարել ֆինանսական վերլուծություն՝ գործակիցների օգտագործմամբ: 

  (ընդհանրական կարողություններ) 
 կկարողանա վարել կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը 

Համառոտ բովանդակությունը 

Ներածություն: ՀՀ Ֆինանսական հաշվառման համակարգը: Գործառնությունների 

գրանցումը և հաշվապահական հաշվառումը: Ընթացիկ ակտիվներ: Պաշարների 

հաշվառումը: Գործառնական և այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Ոչ 

ընթացիկ ակտիվներ: Հիմնական միջոցների հաշվառումը: Դրամական միջոցների 

հաշվառումը: Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը: Ֆինասական վարձակալության 

հաշվառումը: Գործառնական և այլ ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը: 

Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ: 

Հաշվապահական հաշվառման քաղքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական 

հաշվառման գնահատումներում: Հաշվապահական հաշվառման այլ հարցեր: 

Ֆինանսական վերլուծություն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
 եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում գրավոր ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն 

արժեքով, (hարցատոմսը բաղկացած է 2 բաժնից՝ Ա (ներառում է բազմակի 

ընտրությամբ հարցեր) և Բ (կազմված է խնդիրներից): Միավորների քայլը 2.5 է):     

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Հաշվապահական հաշվառում» Ուսումնական ձեռնարկ, «ՀՈՒՄԿ» հիմնադրամ 

հրատարակչություն, Երևան, 2017 թ.  

2. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը, Երևան, 2002 թ. 

3. ՀՀ կառավարության 2002 թ-ի դեկտեմբերի 19-ի Ն-2052 որոշումը «Կազմակերպություն-

ների, բացառությամբ բանկերի, դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների 

պահուստի ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի 

ճանաչման և դուրս գրման մասին» էկոնոմիկա և իրավունք, Երևան, 2003 թ. 

4.Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական 

հաշվառման հաշվային պլան, Երևան 2012 թ. 

5.«Հաշվապահական հաշվառում» ուսումնական ձեռնարկ, Ա.Սարգսյան, Ռ.Համբարձում-

յան, Ա. Մարջանյան և ուրիշներ, Երևան, 2008 թ. 

6. «Հաշվապահական հաշվառում»,  Ա.Ճուղուրյան, Երևան, 2007 թ. 

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

8. «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում» (ուսումնական ձեռնարկ), Հայաս-

տանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, ԵՊՏԻ, Երևան, 2002 թ. 

9. «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն», Կ.Առաքելյան, 

Երևան, 2006 թ. 

10. «Հաշվապահություն և վերլուծություն», Ա.Ճուղուրյան, Ա.Հակոբյան, Երևան 2003 թ. 

11. Roy Dodge, Foundations of Business Accounting (2nd edition), International Thompson 

Publishing Company, 1997 
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0101/Մ06 Հաշվապահական հաշվառման 

հաշվային պլան 

4 կրեդիտ 

2 ժամ 30/16/74 

II կիսամյակ Տարբերակված ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ կազմակերպությունների 

ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հիմնական 

թղթակցությունները՝ ըստ ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն 
 Կկարողանա տիրապետել հաշվային պլանի հաշվիներին և թղթակցություններին: 

Ունակ կլինի.   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
 կտիրապետի հաշվառումներ կատարելու  հմտություններին, 

 (ընդհանրական կարողություններ) 
 կկարողանա կատարել հաշվային պլանի գրանցումներ: 

 

Համառոտ բովանդակությունը 
Հաշվային պլանի բաղկացուցիչները: Հիմնական միջոցների հաշվառումը: Այլ ոչ ընթացիկ 

նյութական ակտիվների հաշվառումը: Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը: 

Ֆինանսական ներդրումների հաշվառումը: Պաշարների հաշվառումը: Գործառնական և ոչ 

ընթացիկ դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Դրամական միջոցների հաշվառումը: 

Կանխավճարների հաշվառումը: Սեփական կապիտալի հաշվառումը: Ֆինանսական 

պարտավորություների հաշվառումը: Ֆինանսական վարձակալության հաշվառումը: 

Հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը: Հետաձգված 

ծախսումների և եկամուտների հաշվառումը: Գործառնական և այլ ընթացիկ պարտա-

վորությունների հաշվառումը: Բյուջեի և սոցիալական ապահովագրության և ապա-

հովագրության գծով հաշվարկների հաշվառումը: Եկամուտների հաշվառումը: Ծախսերի 

հաշվառումը: Կառավարչական հաշվառումը: Արտահաշվեկշռային հաշվառում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
 Եզրափակիչ  ստուգումն անց է կացվում է գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր 

առավելագույն արժեքով, հարցատոմսը բաղկացած է 2 բաժիններից՝ տեսական 

հարցեր և խնդիրներ : Միավորների քայլը 5 է:    

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Հաշվապահական հաշվառում», Ուսումնական ձեռնարկ, «ՀՈՒՄԿ» հիմնադրամ 

հրատարակչություն, Երևան, 2017թ.  

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

3. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական 

հաշվառման հաշվային պլան, Երևան 2012 թ. 

4. Թ. Մովսիսյան «Հաշվապահական  հաշվառման դասընթաց», Երևան 2006թ.  
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0101/Մ07.1 Արժեթղթերի շուկա 4 կրեդիտ 

2 ժամ 24/12/84 

II կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է քննարկել և պարզաբանել արժեթղթերի շուկայի, նրա 

գործիքների և ենթակառուցվածքների, պետական կարգավորման և ինքնակարգա-

վորման մեխանիզմների հետ կապված խնդիրները, ինչպես նաև ծանոթանալ 

բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծման, դրանց գործունեության և կառավարման 

առանձնահատկություններին, որոնք սահմանվում են օրենսդրությամբ և գործարար 

շրջանառության սովորույթներով:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն 

 կիմանա այդ ոլորտում իրականացվող գործունեության շրջանակներում ընդունել 

կորպորատիվ կառավարմանն ու ֆինանսական գործառույթներին առնչվող 

որոշումներ և արդյունավետ իրագործել դրանք: 

Ունակ կլինի.   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 տիրապետել արժեթղթերի շուկայի հիմնական ֆինանսական գործիքներին 

 պատկերացում կազմել տնտեսության մեջ այնպիսի կարևոր ֆինանսական 

ինստիտուտների տեղի, դերի և գործառույթների մասին, ինչպիսիք են բանկերը, 

բորսաները, ներդրումային և այլ ֆինանսական կազմակերպությունները, առկա 

կամ հնարավոր թողարկումները (մասնավորապես՝ բաց բաժնետիրական 

ընկերությունները): 

 (ընդհանրական կարողություններ) 
 կկարողանա հետևել արժեթղթերի շուկայում կատարվող իրադարձություններին և 

վերլուծել դրանք: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Ֆինանսական շուկաները և դրանց դերը տնտեսությունում: Արժեթուղթ հասկացությունը, 

դրա ձևերն ու տեսակները: Արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները: Արժեթղթերի շուկայի 

ենթակառուցվածքները: Կորպորատիվ ֆինանսներ, կորպորացիաներ, ընկերություններ և 

դրանց տեսակները: Կորպորոտիվ կառավարման համակարգը: Արժեթղթերի շուկայի 

ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: Արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը: 

Միասնական ֆինասական վերահսկողության համակարգը ՀՀ-ում: Առարկայի ամփոփում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
 Ստուգարքի գնահատումը կատարվում է երկաստիճան համակարգով: 

Յուրաքանչյուր աստիճան ունի իր գնահատման չափորոշիչը՝ գործնական 

հետազոտություն՝ 40 միավոր, գրավոր ստուգարք՝ 60 միավոր:  

 Դրական կհամարվի այն արդյունքը  (ստուգարքը կհամարվի հանձնված), որի 

դեպքում ուսանողը առնվազն 50 միավոր կունենա: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
 

1.  «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը», 1998 թ. 

2.  «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը, 2007 թ. 
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3. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը, 2001 թ. 

4.  «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքը, 2010 թ. 

5.  «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը 2010 թ. 

6. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային ործունեության հիմնական 

տնտեսական նորմատիվները»  (ԿԲ խորհրդի 09.02.2007 թ. թիվ 39-Ն որոշում),  

7. Կանոնակարգ 10/04 «Ներդրումային ֆոնդերի ղուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման 

կարգ» 

8. Կանոնակարգ 10/10 «Ներդրումային ֆոնդերի ներդրումային սահմանափակումները» 

9. Առևտրի ընդհանուր կանոններ (ՀՀ ԿԲ կողմից 11.12.2015թ.-ին գրանցված նոր 

խմբագրություն) 

10. Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններ (ՀՀ ԿԲ կողմից 11.12.2015թ.-ին 

գրանցված նոր խմբագրություն) 

11. Արժեթղթերի ցուցակման և առևտրին թույլատրման կանոններ (ՀՀ ԿԲ կողմից 

12.12.2013թ.-ին գրանցված նոր խմբագրություն) 

12. Պետական պարտատոմսերի առևտրի կանոններ  (ՀՀ ԿԲ կողմից 24.10.2012թ.-ին 

գրանցված նոր խմբագրություն) 

13. Արտարժույթի առևտրի կանոններ (ՀՀ ԿԲ կողմից 11.12.2015թ.-ին գրանցված նոր 

խմբագրություն) 

14. Ժամկետային վարկային ռեսուրսների առևտրի կանոններ (ՀՀ ԿԲ կողմից 23.12.2013թ.-

ին գրանցված նոր խմբագրություն) 

15. Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ  

16. Արժեթղթերի շուկա: Ուս. ձեռնարկ. /խմբ. Ա.Բ. Սալնազարյան. Եր.: Զանգակ -97, 

2009թ. 

17. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов: Асват 

Дамодаран, Альпина Паблишер, 2016 

18. Â.Â.Áî÷àðîâ  Ôèíàíñîâîå ìîäåëèðîâàíèå. Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
2000ã. 

19. Êîâàëåâà Â.Â. è äð., Èíâåñòèöèè, Ó÷åáíèê, “Ïðîñïåêò” Ì. 2005 

20. Bodie, Z., A. Kane, and A. Marcus. Investments, 4th Ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1999. 

21. Fundamentals of Investments, 1st edition (1989), 2nd edition (1993), 3rd edition (2001), 

Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc. (with William F. Sharpe and Jeffery V. Bailey). 

Japanese, Chinese, and Spanish editions have been published. 

22. Portfolio Analysis by Gordon J. Alexander, Jack C. Francis, Pub. Date: April 1986 
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32. www.financialengines.com 

33. www.stanford.edu/-wfsharpe/ws/wksheets.html 

34. www.riskmetrics.com 

 

0101/Մ08 Տնտեսագիտության և 

հաշվապահության մեջ կիրառվող 

քանակական մեթոդներ 

6 կրեդիտ 

4 ժամ 50/25/105 

II կիսամյակ Քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ամփոփ և մատչելի ձևով ուսանողներին ծանոթացնել 

որոշումների կայացման գիտության ժամանակակից քանակական եղանակներին, ինչպես 

նաև հնարավորություն տալ ձեռք բերելու որոշակի հմտություն պլանավորման և 

կառավարման տիպային խնդիրներին մաթեմատիկական մոդելավորման այնպիսի 

գործիքների տիրապետման, ինչպիսիք են՝ մաթեմատիկական վիճակագրության, գծային և 

ոչ գծային ծրագրման մոդելներն ու եղանակները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
 կտիրապետի մաթեմատիկական խնդիրների լուծման մեթոդներին 

Ունակ կլինի   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 կկարողանա տարբեր տնտեսական իրավիճակների համար ձևականացնել 

հետազոտվող խնդրի բովանդակությունը 
 կառուցել այդ բովանդակությանը համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելը 

 լուծել ու ստուգել լուծման համարժեքությունը հետազոտվող խնդրի 

բովանդակությանը 

 կատարել խնդրի պարամետրերի նկատմամբ զգայնության վերլուծություն: 

 (ընդհանրական կարողություններ) 
 կկարողանա կատարել տնտեսության վերլուծություն մաթեմատիկական 

եղանակների միջոցով: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Տվյալների դասկարգման և ընտրության եղանակները: Տվյալների նկարագրման և 

մշակման եղանակները: Տվյալների մշակում: Հավանականության տեսության տարրեր: 

Վիճակագրական արտածում: Որոշումների կայացումը ռիսկային պայմաններում: 

Տոկոսներ: Ներկա արժեք: Ինդեքսներ: Գծային հավասարումներ և կիրառություններ: 

Սահմանափակ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, երկու փոփոխականով գծային 

ծրագրում: Դիֆերենցիալ հաշիվ և օպտիմացման խնդիրներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
 ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն 

արժեքով, 

0101/Մ09 Ինքնարժեքի հաշվառում 8 կրեդիտ 

4 ժամ 50/25/165 

II կիսամյակ Քննություն 

http://www.financialengines.com/
http://www.stanford.edu/-wfsharpe/ws/wksheets.html
http://www.riskmetrics.com/
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել միավոր արտադրանքի 

ինքնարժեքի որոշմոն եղանակները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն 

 կտիրապետի կազմակերպություններում ինքնարժեքի հաշվարկման 

ընթացակարգերին: 

Ունակ կլինի.   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

   կկարողանա ներկայացնել և մեկանաբանել ծախսեր-ծավալ-շահույթ մոդելը և 

դրա կիրառությունները, 

 ներկայացնել արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվառման տարբեր մեթոդները և 

դրանց առավելություններն ու թերությունները 

 իրականացնել շեղումների վերլուծություն՝ ինքնարժեքի նորմատիվային 

հաշվառման ժամանակ և մեկանաբանել շեղումների կիրառությունները 

կազմակերպության պլանավորման և վերահսկման գործառույթների ժամանակ: 

 (ընդհանրական կարողություններ) 
   կկարողանա ինքնուրույն կատարել կազմակերպության ծախսումների 

հաշվառումը: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Ծախսումների դասակարգումն ու դրանց հաշվառումը: Նյութական ծախսումներ: 

Աշխատուժի ծախսումներ: Վերադիր ծախսումների հաշվառում: Ինքնարժեքի հաշվարկը 

ծախսերի լրիվ բաշխմամբ և սահմանային ծախսերի եղանակով: Արտադրական հաշվառ-

ման տարբեր համակարգեր: Ինքնարժեքի հաշվարկման ընթացակարգեր ըստ արտա-

դրաեղանակների, պատվերի, խմբաքանակի, պայմանագրի ինքնարժեք: Ծառայություն-

ների ինքնարժեքը: Ինքնարժեքի հաշվումը ըստ արտադրակն պրոցեսի: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
 ընթացիկ քննությունն անց է կացվում գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր 

առավելագույն արժեքով, 

 եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 1-4 խնդիր, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 

միավորներով: Միավորների քայլը 5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. «Մենեջմենթի ֆինանսական տեղեկատվություն» (ուսումնական ձեռնարկ), 

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, ԵՊՏԻ, Երևան, 2002թ. 
2. Ê. Äðóðè “Ââåäåíèå â óïðàâëåí÷åñêèé è ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷åò” Ì., ÞÍÈÒÈ, 2002 

3. Ð. Âàíäåð Âèë, Â. Ïàëèé “Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò” Ì., 1997 

4. Î. Íèêîëàåâà, Ò. Øèøêîâà “Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò”, Ì. 1997 

5.  Õ. Âèññåìà “Ìåíåäæìåíò â ïîäðàçäåëåíèÿõ ôèðìû” Ì., 1996 

6. Financial Information for Management, ACCA Professional Scheme Textbook - Paper 1.2, 

Foulks Lynch Ltd, 2004 

7. Financial Management and Control, ACCA Professional Scheme Textbook - Paper 2.4 

Foulks Lynch Ltd, 2004 

8. Performance Management, ACCA Professional Scheme Textbook - Paper 3.3 Foulks 

Lynch Ltd, 2004 
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9. Roy Dodge, Cost and Management Accounting, International Thompson Publishing 

Company, 1997 

10. Ռոյ Դոջ,  «Ծախսերի և կառավարման հաշվապահություն», «ՀՈՒՄԿ» հիմնադրամ 

հրատարակչություն, 2000 թ.  

 

 եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 3-5 խնդիր, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 

միավորներով: Միավորների քայլը 5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Տնտեսկան իրավիճակների մոդելավորում, Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 

2017թ. 

2. Մ. Ա. Սահակյան. Քանակական եղանակները գործարարության և կառավաման 

համար, «ՀՈւՄԿ» կրթական հիմնադրամ (Երկրորդ հրատարակում), Երևան, 2004թ. 

3. Ֆինանսական կառավարում. (Փոքր և միջին բիզնեսի ղեկավարների 

վերապատրաստման դասընթաց). «ՀՈւՄԿ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 2001թ. 

4. Մ. Ա. Սահակյան և ուրիշներ, Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական 

եղանակներ. Գործույթների հետազոտումը տնտեսության կառավարման 

խնդիրներում, Մաս 2, «Գիտություն», Երևան, 2001թ. 

5. Մ. Ա. Սահակյան, Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ. 

Խնդիրներ և վարժություններ. Մաս 3, «Գիտություն», Երևան, 2001 թ. 

6. Ծախսերի և կառավարման հաշվապահություն. «ՀՈւՄԿ» կրթական հիմնադրամ, 

Երևան, 2000 թ. 

7. Ե. Հարությունյան և ուրիշներ, Հավանականություն և կիրառական 

վիճակագրություն. Տնտեսագետների ու գործարարների համար, «Գիտություն», 

Երևան, 2000 թ.   

8. Å. Ì. ×åòûðêèí. Ôèíàíñîâàÿ ìàòåìàòèêà. Ó÷åáíèê, -Ì: Äåëî, 2001 
9. Ôîìèí Ã.Ï. Ôèíàíñîâàÿ ìàòåìàòèêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå, -Ì: Ãíîì -Ïðåññ, 2000  
10. Â. Ì. Ãðàíàòóëîâ. Ýêîíîìè÷åñêèé ðèñê. -Ì: Äåëî è Ñåðâèç, 1999 
11. Óïðàâëåí÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ 3. Ó÷åáíèê ACCA, .  / Ïåð. ñ àíãë. / -Åðåâàí, 1999 
12. Óèëüÿì Ô. Øàðï è äð.  Èíâåñòèöèè. /Ïåð. ñ àíãë./ -Ì: ÈÍÔÐÀ, 1997  
13. Ð. Áðåéëè, Ñ. Ìàéåðñ. Ïðèíöèïû êîðïîðàòèâíûõ ôèíàíñîâ. /Ïåð. ñ àíãë./  -Ì 
14. 20.Ìåäâåäåâ Ã. À. Íà÷àëüíûé êóðñ ôèíàíñîâîé ìàòåìàòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå 

ÁÃÓ”, 2003.  
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0101/Մ10 ՀՀ Հարկային համակարգ 8 կրեդիտ 

 

4 ժամ 
 

50/25/165 

III կիսամյակ Քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հարկային օրենսդրության հի-

մունքները, սահմանել  հարկի հասկացությունը, ուսումնասիրել հարկերի տեսակները, 

հարկային համակարգի հիմնական տարրերը և գաղափարները: Ուսումնասիրել ՀՀ հար-

կային օրենսդրության հիմնադրույթները, առանձին հարկատեսակներին վերաբերող 

օրենքները, հարկային հարաբերությունների կարգավորումը: Ներկայացնել արտոնու-

թյունների տեսակները, հարկային և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկման և վճարման 

նկատմամբ հսկողության համակարգը, ստուգումների և գանգատարկման մեխանիզմներ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն 

 կտիրապետի հարկային հաշվառման վարման հմտություններին:  
Ունակ կլինի.  
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 Կիմանա ՀՀ հարկային համակարգի ընդհանուր նախագիծը 
 Հարկերի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված հարկատեսակները և այլ վճարները 
 Հարկերի հաշվարկման և վճարման կարգերը 
 Հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները  
 Հարկային հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման կարգերը: 

  (ընդհանրական կարողություններ) 
 կկարողանա վարել կազմակերպությունների հարկային հաշավառումը:  

Համառոտ բովանդակությունը 
Հարկային օրենսդրության հիմունքները: Հարկային վարչարարություն: Շահութահարկ: 

Եկամտահարկ: Ավելացված արժեքի հարկ: Ակցիզային հարկ: Գույքահարկ և հողի հարկ: 

Հարկերի հաստատագրված վճարներ: Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության 

վճարներ: Տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ: Մաքսատուրքեր և մաքսավճարներ: 

Միջազգային պայմանագրերի կիրառման հարցեր: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
  ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր 

առավելագույն արժեքով, 

 եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 3 հարց ` համապատասխան միավորներով: Միավորների 

քայլը 5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Վ. Համբարձումյան, Հարկ վճարողի ուղեցույց, Հարց ու պատասխան, Երևան 2015թ. 

2. Հ. Մելիքյան «Հայաստանի հարկային օրենսդրություն» (ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ), Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Երևան, 2009թ. 

3. ՀՀ հարկային օրենսգիրք, ուժի մեջ է մտել 01.01.2018թ. 

4. «ՀՀ քրեական օրենսգիրք» 

5. «ՀՀ մաքսային օրենսգիրք» 

6. «ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք» 
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7. http://www.mineconomy.am/   

8. http://www.taxservice.am/ 

9. http://www.arlis.am/ 

 

 

0101/Մ11 Ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտներ 

8 կրեդիտ 

4 ժամ 50/25/165 
III կիսամյակ Քննություն 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում 2009թ-ից ուժի մեջ մտած 

Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտները, ներկայացնել ստան-

դարտների գործողության ոլորտը, մոտեցումները, հիմնական դրույթները և դրանց կիրա-

ռության օրինակներ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն 

 կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ ֆինանսական հաշվետվությունների 

պատրաստմնա և ներկայացման վերաբերյալ 
Ունակ կլինի   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 Տարբերակել Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների 
օգտագործման ոլորտները 

 Օգտագործել համապատասխան ՖՀՄՍ-ների պահանջները կոնկրետ դեպքերում 
 Կատարված գործառությունների արդյունքները ճանաչել, չափել և ներկայացնել 

ՖՀՄՍ-ների պահանջներին համապատասխան 
 կազմել ամբողջական ֆինանսական հաշվետվություններ (առանձին և 

համախմբված) ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան: 
  (ընդհանրական կարողություններ) 

 կկարողանա տիրապետել ՖՀՄՍ-ների որդեգրման քաղաքականությանը 

Համառոտ բովանդակությունը 
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հիմունքները: ՖՀ 
ներկայացումը: Հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին: Պաշարներ:  Հիմնական 
միջոցներ: Ոչ նյութական ակտիվներ: Ինտերնետային կայքի ծախսումներ: Ներդրումային 
գույք: Կառուցման պայմանագրեր: Փոխառության ծախսումներ: Հասույթ: Հաճախորդների 
հավատարմություն: Անշարժ գույքի կառուցման պայմանագրեր: Հաշվապահական 
քաղաքականություն, գնահատումներ, էական սխալներ: Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի 
ունեցող դեպքեր: Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ: Վարձակալություն: 
Պետական շնորհներ: Գյուղատնտեսություն, օգտակար հանածոների հետազոտում և 
գնահատում: Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ և կապակցված կողմե-
րում ներդրումներ: Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություններ: ՖՀ գերսղաճային 
տնտեսություններում: Ֆինանսական գործիքներ: Պահուստներ: Ապահովագրական պայ-
մանագրեր: Աշխատակիցներին հատուցումներ: Ակտիվների արժեզրկում: Գործառնական 
սեգմենտներ: Մեկ բաժնետոմսի շահույթ: Միջանկյալ հաշվետվություններ և դրանց արժե-
զրկումը: Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարումներ: Շահութահարկ: ՖՀՄՍ-ների առա-
ջին անգամ որդեգրումը: 

http://www.mineconomy.am/
http://www.taxservice.am/
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
  ընթացիկ ստուգումն  անց է կացվում գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր 

առավելագույն արժեքով, 
 եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 1-5 խնդիր ̀  համապատասխան միավորներով: Միավոր-
ների քայլը 5 է:    

 
 
Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ» (ՀՀ 

կառավարության 2010թ.-ի մարտի 11-ի N 235-Ն որոշմանը կից հավելված) 

2. www.aaaa.am  

3. http://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-translations/#unaccompanied-standards-

interpretations   

4. http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101/Մ12 Ֆինանսական կառավարում 8 կրեդիտ 

4 ժամ 50/25/165 

III կիսամյակ Քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ներկայացնել շուկայական տնտեսության պայման-

ներում ձեռնարկությունների ֆինանսական կառավարման հիմնական խնդիրները, 

սահմանել ֆինանսական կառավարման էությունը, նպատակը և խնդիրները, հիմնական 

մեթոդական գործիքները, ուսումնասիրել ձեռնարկության ակտիվների, կապիտալի, 

ներդրումների, դրամական հոսքերի կառավարման ժամանակակից մեթոդները: Քննարկել 

ձեռնարկության ֆինանսական գործունեության գնահատման, ռիսկի և եկամտաբերության 

փոխադարձ կապի, ձեռնարկության ֆինանսական պլանավորման և բյուջետավորման հետ 

կապված խնդիրներ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
 կիմանա կազմակերպության ֆինանսական կառավարման և վերահսկաման 

մեխանիզմները 
Ունակ կլինի   

 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
 բացատրել ֆինանսական կառավարման դերը և նշանակությունը 
 հասկանալ գործող կապիտալի կառավարման եղանակները 
 որոշումներ ընդունել համապատասխան ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ 

մասնավոր դեպքի համար 
 գնահատել կապիտալի ներդրումների հանրավորությունները՝ կիրառելով 

համապատասխան մեթոդները 
 տարանջատել համապատասխան ինքնարժեքի համակարգեր և մեթոդներ 
 պատրաստել բյուջեներ և կիրառել դրանք կազմակերպության գործունեությունը 

վերահսկելու և գնահատելու նպատակով: 

http://www.aaaa.am/
http://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-translations/#unaccompanied-standards-interpretations
http://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-translations/#unaccompanied-standards-interpretations
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
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 (ընդհանրական կարողություններ) 
 կկարողանա վերլուծել կազմակերպության ֆինասական կռավարման համակարգը 

Համառոտ բովանդակությունը 
Ֆինանսական կառավարման էություն, նպատակն ու խնդիրները: Ձեռնարկության 

ֆինանսական գործունեության գնահատումը: Ծախսումների դասակարգումն ըստ 

նպատակների: Ռելևանտ ծախսումներ: Ակտիվների կառավարում: Ոչ ընթացիկ 

ակտիվների կառավարում: Կապիտալի կառավարում: Ներդրումների կառավարում: 

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում: Բյուջետային պլանավորում և վերահսկում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
 ընթացիկ քննությունն անց է կացվում  գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր 

առավելագույն արժեքով, 
 եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 1-4 խնդիր ` համապատասխան միավորներով: Միավոր-
ների քայլը 5 է:     

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Ն.Մելիքյան, «Կորպորատիվ քարտուղարը կորպորատիվ կառավարման 

համակարգում», Երևան 2017 

2. Մ.Գալստյան, «Ձեռնարկությունների ֆինանսական կառավարում», ՖԲՔ 

հրատարակչություն, Երևան, 2002 

3. Մենեջմենթի ֆինանսական տեղեկատվություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան  

      2002  

4. Ռոյ Դոջ, «Ծախսերի և կառավարման հաշվապահություն», «ՀՈՒՄԿ» հրատ., 

Երևան, 2000 
5. Äæ. Ê. Áàí Õîðí, “Îñíîâû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè”, Ì., èçä – âî “Ôèíàíñû è 
ñòàòèñòèêà”, 1999  
6. Ô. Áðåéëè, Ñ. Ìàéåðñ, “Ïðèíöèïû êîðïîðàòèâíûõ ôèíàíñîâ”, Ì., èçä.-âî “Îëèìï 
áèçíåñ” 1997 
7. Ó. Øàðï, À. Ãîðäîí, Áåéëè, “Èíâåñòèöèè”, Ì., èçä.- âî “Èíôðà-Ì”, 1997 
8. Ô. Ìàäèëüÿíè, Ì. Ìèëëåð, “Ñêîëüêî ñòîèò ôèðìà?”, Ì., èçä – âî “Äåëî”, 1999 

9. Financial Management and Control, ACCA Professional Scheme Textbook - Paper 2.4, 

Foulks Lynch, 2004 

Strategic Financial Management, ACCA Professional Scheme Textbook-Paper 3.7, Foulks Lynch, 

2004 

0101/Մ13 Ֆինանսական գործունեության 

համակարգչային վերլուծություն 

3 կրեդիտ 

2 ժամ 20/16/54 

III կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներին և ծրագրային փաթեթներին: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
 յուրացրած կլինի ծրագրային փաթեթների առանձնահատկությունները 

Ունակ կլինի   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 կկարողանա կառուցել ֆունկցիաներ և գծապատկերներ 

 ստեղծել տվյալների բազաներ 

 կատարել ֆինանսական վերլուծություն Excel ծրագրով 

 վերլուծել ներդրումային նախագծեր 

  (ընդհանրական կարողություններ) 
 կազմել հաշվետվություններ MS Acces ծրագրով:  

Համառոտ բովանդակությունը 
MS Access Ծրագրային փաթեթը: Հիմնական տեղեկություններ: MS Access: Տվյալների 

բազաներ:  MS Access: Հարցումների ստեղծում: MS Access: Աշխատանք ձևերի հետ: MS 

Access Հաշվետվություններ: MS Access: Մակրոսներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
 Ստուգարքն անց է կացվում գործնական աշխատանքի ձևով և նշանակվում է 

ստուգված:  

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Բ. Ջանփոլադյան, «Քոմփյութերային կիրառական տեխնոլոգիաների հիմունքներ», 

ՀՊՃՀ, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատարակչ., Երևան, 2001թ. 

2. Microsoft Windows Operating System, Users’ Guide, Microsoft, 2004 

3. Ragsdale  C. “Spreadsheet Modeling & Decision Analysis, Sixth Edition, South-Western, 

Cengage  Learning, 2011, 794 p. 

4. Paul McFedries "Excel® 2016 Formulas and Functions" 2016 by Pearson Education, 

Inc., Printed in the United States of America, October 2015, 508 p. 
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0101/Մ14 Գործարար անգլերեն 3 կրեդիտ 
2 ժամ 36/0/24 
III կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների անգլերեն լեզվի գրավոր և բանավոր 

խոսքի հմտությունները՝ հնարավորություն տալով կիրառել անգլերեն լեզուն 

տնտեսական, ֆինանսական, բանկային, կառավարման և այլ ոլորտներում, կազմել 

գործարար փաստաթղթեր, օգտվել ժամանակակից մասնագիտական գրականությունից: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն  

 կտիրապետի մասնգիտական տերմինների անգլերեն տարբերակներին 
Ունակ կլինի   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 ծանոթ կլինի տեքստերի, երկխոսությունների և վարժությունների տնտեսական 
միջավայրի, ֆինանսների և ֆինանսական շուկաների, ֆինանսական 
կառավարման, բանկային համակարգի, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի 
բնագավառներց: 

 (ընդհանրական կարողություններ) 
 կտիրապետի մասնագիտական ոլորտում անգլերեն լեզվով հաղորդակցվելու 

հմտություններին: 
Համառոտ բովանդակությունը 
Business Letters: Economic Environment: Accounting: Taxation: Fiscal Management: Public 

Finance: Financial Management: Investment Activities: Banking system: International Monetary 

System: Contracts: Auditing: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
 ստուգարքն անց է կացվում բանավոր ձևով և նշանակվում է ստուգված: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Ñ. Í. Ëþáèìöåâà, Â. Í. Êîðåíåâà “Êóðñ àíãëèéñêîãî ÿçûêà äëÿ ôèíàíñèñòîâ” Ì., ÃÈÑ, 

2002 

2. Business Letters for Busy People. National Press Publication 

3. Financial Management and Control, ACCA Professional Scheme Textbook - Paper 2.4 

Foulks Lynch Ltd, 2004 

4. Performance Management, ACCA Professional Scheme Textbook - Paper 3.3 Foulks 

Lynch Ltd, 2004 

5. Roy Dodge, Cost and Management Accounting, International Thompson Publishing 

Company, 1997. 
 

 

0101/Մ15 Աուդիտի ստանդարտներ 8 կրեդիտ 

4 ժամ 50/25/165 

IV կիսամյակ Քննություն 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել աուդիտի՝ որպես ֆինանսական 

հաշվետվություններ կազմողների և դրանց օգտագործողների նկատմամբ երրորդ՝ անկախ 

կողմի էությունը, նպատակները, շրջանակները և գործունեությունը: 

Դասընթացը ավարտին ուսանողը կունենա.  

Գիտելիք և իմացություն 
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 գիտելիք, որը թույլ կտա կատարել կազմակերպության ներքին և արտաքին 

աուդիտ: 

Ունակ կլինի. 
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 յուրացնել աուդիտի էությունը, նպատակները և շրջանակները 
 տարբերակել արտաքին և ներքին աուդիտներն ու դրանց շրջանակները 
 տարբերակել աուդիտի և հաշվապահական հաշվառման միջև կապըտ 
 յուրացնել պետական և այլ վերահսկող մարմինների կողմից աուդիտորների 

նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմները, պրոֆեսիոնալ վարքի և վարքագծի 

նորմերը, աուդիտի միջազգային ստանդարտները և աուդիտորների 

գործունեության կարգավորման վերահսկողությունը:  
  (ընդհանրական կարողություններ) 

 կունենա աուդիտորական գործունեության իրականացման մեթոդները կիրառելու 

հմտություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Աուդիտի բնույթը, նպատակը և ընդգրկման հնարավորությունները: Աուդիտի էթիկական 

հիմքը: Աուդիտի կանոնակարգումը: Միջազգային աուդիտորական ստանդարտներ. 

դրանց բնույթը, նպատակը, ընդգրկման շրջանակները և զարգացումը: Պատական 

մարմինների առնչությունը աուդիտին: Աուդիտորների վերահսկում և ստուգում: Աուդիտի 

հիմնական սկզբունքները: Աուդիտորական վկայություններ և փաստաթղթեր: 

Աուդիտորական ռիսկ: Աուդիտի պլանավորումը: Տեղեկությունների հավաքում՝ տարբեր 

աղբյուրների և մեթոդների կիրառմամբ: Աուդիտի իրականացումը: Ներքին վերահսկաման 

համակարգի սահմանումը: Աուդիտի անցկացման ծրագրի նախապատրաստում: Ներքին 

վերահսկողության համակարգեր: Աուդիտորական ընտրանք և համակարգչային 

աուդիտորական մեթոդներ (CAATS): ՀԱմակարգչային տեղեկատվական համակարգեր 

(CIS): Աուդիտի որակի գնահատում: Հետագա իրադարձություններ և անընդհատ 

գործունեություն: Եզրափակիչ աուդիտ և վերջնական վերլուծության փուլեր: Արտաքին 

աուդիտորական և այլ եզրակացություններ: Ներքին աուդիտորական եզրակացություն: Ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների աուդիտի առանձնահատկությունները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
  ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում  ուսանողի գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 

միավոր առավելագույն արժեքով, 

 եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը բաղկացած է թեստերից, տեսական հարցերից և խնդիրներից՝  

համապատասխան միավորներով: Միավորների քայլը 5 է:    

Հիմնական գրականության ցանկը 
1.«Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն» (ուսումնական ձեռնարկ), Հայաստանի 

հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, ԵՊՏԻ, Երևան, 2002թ. 

2.Ա. Գ. Ճուղուրյան, «Աուդիտի հիմունքներ», «Տնտեսագետ»,  Երևան, 1998թ. 

3.«Աուդիտի ստանդարտներ», ՀՀ ֆին. և էկոնոմ. նախ., ՀՀ ԳՆԱ Տեղեկագիր N 1-28.01.2002 

թ. 
4.Ý.À. Àðåíñ, Äæ.Ê. Ëîááåê, “Àóäèò”, Ì., èçä.-âî “Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà” 1995 

5.Audit and Internal Review, ACCA Professional Scheme Textbook - Paper 2.6  

6.Audit and Assurance Services, ACCA Professional Scheme Textbook-Paper 3.1 

7.www.ifac.org 

http://www.ifac.org/
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8.http://www.ifabc.org/ - The International Federation of Audit Bureaux of Certification (IFABC) 

 

 

0101/Մ16.1 Բանկային հաշվապահություն 4 կրեդիտ 
2 ժամ 20/16/84 
IVկիսամյակ Տարբերակված ստուգարք 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային համակարգը, դրա 

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, բանկային գործունեությունը կարգավորող 

օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում, բանկերի կողմից իրականացվող գործառնությունները, 

բանկերի հաշվետվական համակարգը և դրա նկատմամբ սահմանված պահանջները: 

Պարզաբանել Կենտրոնական Բանկի (ԿԲ) հիմնական գործառույթներն ու խնդիրները, 

դիտարկել ԿԲ-ի կողմից դրամավարկային ոլորտի կանոնակարգման հիմնական 

ֆինանսական գործիքները: 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 
Գիտելիք և իմացություն 

 կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ բանկային համակարգի վերաբերյալ: 
Ունակ կլինի. 
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 ներակայացնել բանակային համակարգի տեղն ու դերը տնտեսական 

համակարգում 

 ներկայացնել բանկերի կողմից իրականացվող գործառնությունների տեսակները 

 նկարագրել բանկի հաշվետվական համակարգի առանձնահատկությունները 

 նկարագրել բանկի հաշվեկշռի կառուցվածքը 

 ներկայացնել վարկերի հաշվառման առանձնահատկությունները 

 ներկայացնել դեպոզիտների կառուցվծքն ու հաշվառումը 

 ներկայացնել պլաստիկ քարտերի հաշվառումը 
 (ընդհանրական կարողություններ) 
 
 կկարողանա իրականացնել հաշվապահական հաշվառում բանկային համակարգում: 
Համառոտ բովանդակությունը 
Բանկային համակարգի ընդհանուր նկարագրությունը, դերը և առանձնահատկու-
թյունները: Բանակային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտը: Հաշվա-
պահական հաշվառման համակարգը բանկերում: Բանկերի հաշվապահական հաշվառ-
ման հաշվային պլանը: Հաշվապահական տեղեկատվության ձևավորումը նակերում: 
Դրամական միջոցներ, վճարման եղանկներ: Արտարժութային, ռեպո (հետգնման) 
համձայնագրերով գործառնություններ: Վարկերի հաշվառում: Դեպոզիտներ (ավնդներ): 
Պլաստիկ քարտերով գործառնություններ: Պայմանական պարտավորություններ, 
պայմանական ակտիվներ, պահուստներ: Դրամական միջոցների հոսքեր: 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
եզրափակիչ  ստուգումն անց է կացվում գրավոր ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսում ներառված են խնդիրներ` համապատասխան միավորներով: 

Միավորների քայլը 5 է:   
Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «ՀՀ բանկային օրենսդրություն», «Սարվարդ» հրատ., 2003թ. 

2. «Բանկային գործի հիմունքներ» 

3. «ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգ» 

4. «Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում» 

http://www.ifabc.org/
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5. Â.Â. Øàõîâ “Ââåäåíèå â ñòðàõîâàíèå: ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò”, Ì., “Ôèíàíñû è 
ñòàòèñòèêà”, 1992 

6. ՀՀ  «Քաղաքացիական Օրենսգիրք» 

7.  «Բանկային մարքեթինգ», Երևան 2003թ., Նաիրա Հայրապետյան, Նունե 

Հայրապետյան, ՖԲՔ հրատարակչություն 

8. «ՀՀ բանկային օրենսդրություն», Երևան 2003 թ., Սամվել Նահապետյան, ՖԲՔ 

հրատարակչություն 

9. «Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ», Երևան 2003թ., Գևորգ 

Թառումյան, ՖԲՔ հրատարակչություն 

10.  «Բանկային գործի հիմունքներ», Երևան 2003 թ., Վահան Բաբայան, ՖԲՔ 

հրատարակչություն 

 

0101/Մ16.2 Ապահովագրական ընկերությունների 

հաշվապահություն 

4 կրեդիտ 

2 ժամ 20/16/84 

IVկիսամյակ Տարբերակված ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ապահովագրության էությունն ու նպատակը, 

ապահովագրական շուկայի հիմնական մասնակիցները, ապահովագրության տեսակների 

հիմնական պայմաններն ու դրանց առանձնահատկությունները, ինչպես նաև վերաապա-

հովագրությանն իրականացման հիմնական չափանիշները: Պարզաբանել ապահովագ-

րական գործունեության պետական կանոնակարգման, ապահովագրական պահուստների 

ձևավորման և տեղաբաշխման հարցերը, ապահովագրական դրույքաչափերի հաշվարկ-

ման և ակտուարային հաշվարկների հիմնական սկզբունքները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
 գիտելիքներ ապահովագրական ընկերությունների մասին: 

Ունակ կլինի.   
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 կկարողանա ներկայացնել ապահովագրության էությունը, նպատակն ու 

տեսակները 
 ներկայացնել ապահովագրական շուկայի հիմնական մասնակիցներին, 
 հաշվառել ապահովագրական ընկերության եկամուտները, 
 հաշվառել ապահովագրական ընկերությունների ծախսերը, 
 կատարել վերաապահովագրական գործառնությունների հաշվառում: 

  (ընդհանրական կարողություններ) 
 կկարողանա իրականացնել հաշվապահական հաշվառում ապահովագրական 

ընկերություններում: 

Համառոտ բովանդակությունը 
Ներածություն: Ապահովագրության էությունը և բնութագիրը: Ապահովագրության 

հիմնական հասկացությունները: Ապահովագրական շուկայի մասնակիցները և դրանց 

բնութագիրը: Ապահովագրույան տեսակների դասակարգումը: Ապահովագրական 

ընկերության գործունեության պետական կանոնակարգումը: Ապահովագրության 

պայմանագիր: Ապահովագրական դրույքը և դրա կառուցվածքը: Հաշվապահական 

հաշվառման առանձնահատկությունները ապահովագրական կազմակերպություններում: 



 
 
 

40 

Ապահովագրակն ընկերության եկամուտների և ծախսերի կազմը և դրանց հաշվառումը: 

Ապահովագրական պահուստների ձևավորումը: Ապահովագրական ընկերությունների 

ներդրումային գործունեությունը և ապահովագրական պահուստների տեղաբաշխումը: 

Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները ֆինանսական 

կայունության պահպանումը և վճարունակության: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

 եզրափակիչ ստուգումն անց է կացվում գրավոր ձևով ՝ 100 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է    բազմակի ընտրությամբ հարցեր և 

խնդիրներ` համապատասխան միավորներով: Միավորների քայլը 5 է:    

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Կ. Կիրակոսյան «Ապահովագրական գործ», «Սարվարդ» հրատ., 2003 թ.  

2. Ä. Áëåíä “Ñòðàõîâàíèå”, Ì., 1997ã. 
3. Ê. Áóððîó “Îñíîâû ñòðàõîâîé ñòàòèñòèêè”, Ì., Àíêèë, 1996ã. 
4. Â.Â. Øàõîâ “Ââåäåíèå â ñòðàõîâàíèå: ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò”, Ì., “Ôèíàíñû è 
ñòàòèñòèêà”, 1992 
5. Í.Í. Êóçìèíîâ “Îñîáåííîñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèÿõ”, 
Ì., Ôèíñòàòèíôîðì 

6. ՀՀ «Քաղաքացիական Օրենսգիրք» 

7.«Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքը 

8.«Սոցիալական ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքը 

9.«Ապահովագրողների ակտիվների և պարտավորությունների հարաբերակցության 

նորմատիվային չափի հաշվարկման կարգը» 

10.ՀՀ կառավարության 29.11.96թ. N 368 որոշմամբ հաստատված 

11.«Ապահովագրողների հարկման ենթակա շահույթի հաշվարկման կարգը» 

12.«ՀՀ ապահովագրական գործունեությանլ իցենզավորման կարգը» 

13.«Ապահովագրական միջնորդային գործունեության լիցենզավորման կարգը» 
 

 

0101/Մ17.1 Հաշվապահական 

համակարգչային ծրագիր 

ՀԾ-Հաշվապահ 

4 կրեդիտ 

2 ժամ 18/18/84 

IV կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ-ում մեծ տարածում գտած ՀԾ-Հաշվապահ 

հաշվապահական համակարգչային ծրագիրը, որը նախատեսված է միջին և փոքր ձեռնար-

կությունների հաշվապահության աշխատանքներն ավտոմատացնելու համար:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա 
Գիտելիք և իմացություն 

կունենա հիմնարար գիտելիքներ ՀԾ-Հաշվապահ ծրագրի վերաբերյալ:  
 Ունակ կլինի 
 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 ՀԾ-հաշվապահ ծրագրով կազմել հաշվապահական հաշվառման սկզբնական 

փաստաթղթեր 

 իրականացնել պահեստի հաշվառում 
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 իրականացնել աշխատավարձի հաշվարկներ 

 իրականացնել հիմնական միջոցների հաշվառում 

 իրականացնել արագամաշ առարկաների հաշվառում 

 ստանալ կառավարչական հաշվետվություններ 

 ստանալ ֆինանսական հաշվետվություններ 

 (ընդհանրական կարողություններ) 
 կտիրապետի ՀԾ-Հաշվապահ ծրագրով աշխատելու մեխանիզմներին:  

Համառոտ բովանդակությունը 

ՀԾ-Հաշվապահ համակարգի հնարավորությունները: Գլխավոր գիրք (սինթետիկ հաշիվ-

ների հաշվառում): Հաշվարկներ գործընկերների (դեբիտոր/կրեդիտորների) հետ: Պահեստ 

(նյութական արժեքների հաշվառում): Արագամաշ առարկաների հաշվառում: Հիմնական 

միջոցների հաշվառում: Աշխատավարձ: Հաշվետվություններ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
 ստուգարքն անց է կացվում գործնական աշխատանքի ձևով և նշանակվում է 

ստուգված: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
 

1. Armsoft.am 

2. «Հաշվապահական հաշվառում», Ուսումնական ձեռնարկ, «ՀՈՒՄԿ» հիմնադրամ 

հրատարակչություն, Երևան, 2017թ.  

3. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության 

հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան, Երևան 2012թ.  
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0101/Մ17.2 Հաշվապահական 

համակարգչային ծրագիր 

1C-Ձեռնարկություն 

4 կրեդիտ 

2 ժամ 18/18/84 

IV կիսամյակ Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ՀՀ-ում մեծ տարածում գտած 1C Ձեռնարկություն 

հաշվապահական համակարգչային ծրագիրը, որը նախատեսված է միջին և փոքր 

ձեռնարկությունների հաշվապահության աշխատանքներն ավտոմատացնելու համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա 
Գիտելիք և իմացություն 
Կունենա հիմնարար գիտելիքներ  1C Ձեռնարկություն հաշվապահական 

համակարգչային ծրագրի վերաբերյալ: 

Ունակ կլինի 

 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

 1 C  ծրագրով կազմել հաշվապահական հաշվառման սկզբնական 

փաստաթղթեր 

 իրականացնել պահեստի հաշվառում  

 իրականացնել աշխատավարձի հաշվարկներ 

 իրականացնել հիմնական միջոցների հաշվառում 

 իրականացնել արագամաշ առարկաների հաշվառում 

 ստանալ կառավարչական հաշվետվություններ 

 ստանալ ֆինանսական հաշվետվություններ 
 (ընդհանրական կարողություններ) 

 կկարողանա կազմակերպություններում վարել հաշվապահակն հաշվառում  1C  

Ձեռնարկություն հաշվապահական համակարգչային ծրագիրով: 

Համառոտ բովանդակությունը 

«1 C » համակարգի հնարավորությունները: Գլխավոր գիրք (սինթետիկ հաշիվների 

հաշվառում): Հաշվարկներ գործընկերների (դեբիտոր/ կրեդիտորների) հետ: 

Պահեստ (նյութական արժեքների հաշվառում): Աշխատավարձ: Հիմնական միջոց-

ների հաշվառում: Արագամաշ առարկաների հաշվառում: Հաշվետվություններ: 
 

 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

 ստուգարքն անց է կացվում գործնական աշխատանքի ձևով և նշանակվում է 

ստուգված: 

Հիմնական գրականության ցանկը 
 

1. В. Кузнецов, Сергей Засорин. 1С:Бухгалтерия 7.7. 

2. «Հաշվապահական հաշվառում», Ուսումնական ձեռնարկ, «ՀՈՒՄԿ» հիմնադրամ 

հրատարակչություն, Երևան 2017 թ.  

3. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահա-

կան հաշվառման հաշվային պլան, Երևան 2012 թ. 

4. 1 C.ru 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.labirint.ru/books/437566/

