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«ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 
 
 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 
1. Հարկային քաղաքականության խնդիրները: 

2. Հարկային քաղաքականության տեսակները: Հարկային մեխանիզմ: 

3. Հարկերի սահմանման անհրաժեշտությունը դրանց սոցիալ-տնտեսական 

էությունը: 

4. Հարկի կառուցվածքն ըստ տարրերի: 

5. Հարկերի դասակարգումը: 

6. Հարկերի կապակցումը վարվող քաղաքականության և մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների միտումների հետ: 

7. Հարկային համակարգը բնորոշող չափանիշները 

8. ՀՀ հարկային համակարգը. ՀՀ-ում գործող ներկա հարկային համակարգի 

ակունքները: 

9. ՀՀ հարկային համակարգը. պետական և տեղական հարկեր: 

10. Հարկերի աղբյուրը:  

11. Հարկերի ֆունկցիաները, դրանց փոխկապվածությունը:  

12. Բյուջեների եկամուտների դասակարգումը: 

13. Պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման աղբյուրները:  

14. «Բյուջետային եկամուտներ» և «Բյուջետային մուտքեր» հասկացությունների 

միջև տարբերությունը: 

15. Պետական բյուջեի մուտքերի կազմը: 

16. Պետական բյուջեի ծախսերի հիմնական ուղղությունները:  

17. Բյուջեների ծախսերի դասակարգումը (գործառական, տնտեսագիտական և 

գերատեսչական դասակարգումները): 

18. «Բյուջետային ծախսեր» և «Բյուջետային ելքեր» հասկացությունների միջև 

տարբերությունը: 

19. Պետական բյուջեի ելքերի կազմը:  

20. Պետական բյուջեի նախատեսվող ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդը: 

21. Բյուջեի դեֆիցիտը: 



22. Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները: 

23. Պետական բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի օգտագործման 

առանձնահատկությունները: 

24. Դեֆիցիտի և պետական պարտքի միջև կապը: 

25. Բյուջետային քաղաքականության սկզբունքները. Երկրի զարգացման 

երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերը:  

26. Բյուջետային գործընթացի փուլերը. Բյուջեների նախագծերի կազմման 

նախապատրաստում և կազմակերպում: 

27. Բյուջետային գործընթացի փուլերը. նախագերի կազմում և քննարկում, 

հաստատում: 

28. Բյուջետային գործընթացի փուլերը. բյուջեների կատարում: 

29. Բյուջետային գործընթացի փուլերը. տարեկան հաշվետվությունների կազմում, 

քննարկում և հաստատում: 

30. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման անհրաժեշտությունը: 

31. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման ներդրման նպատակը և 

ճանապարհը:  

32. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի ներդրման առավելությունները: 

33. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման գործընթացը ՀՀ-ում: 

34. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի մշակման 

աշխատանքներին մասնակցողների շրջանակը և նրանց դերակատարումը: 

35. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կառուցվածքը և 

բովանդակությունը: 

36. Պետական բյուջեի նախագծի մանրամասնեցված կազմում:  

37. Պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը և հաստատումը ՀՀ Ազգային ժողո-

վում: 

38. Պետական բյուջեի կատարումը:  

39. Պետական բյուջեի կատարման հսկողությունը և վերահսկողությունը:  

40. Ծրագրային բյուջետավորման էությունը և առավելությունները բյուջետավորման 

մինչ այդ գործող մեթոդների համեմատությամբ: 

41. Ծրագրային բյուջետավորման ներդրման բնագավառում հանրապետությունում 

իրականացված միջոցառումները և հետագա անելիքները: 

42. Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի պլանավորումը որպես 

հարկաբյուջետային կառավարման գործիք: 



43. Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի պլանավորման կապակցվածութ-

յունը կառավարության ռազմավարական (երկարաժամկետ, միջնաժամկետ) և 

այլ ծրագրերի հետ: 

44. Պլանավորվող ցուցանիշների իրատեսությունը (պլանավորման ռիսկայնություն): 

45. Պլանավորվող ցուցանիշների հիմնավորվածությունը (իրավական հիմքեր, 

հաշվարկներ, նորմեր և նորմատիվներ): 

46. Պլանավորվող ցուցանիշների ոլորտային միասնական մեթոդաբանությունը:  

47. Պլանավորվող ծախսերի նպատակայնությունը և հասցեագրվածությունը: 

48. Պլանավորման գործընթացին ոլորտային պետական մարմինների մասնակ-

ցությունը և համագործակցությունը: 

49. Համայնային բյուջեների էությունը: 

50. Համայնքի բյուջեի բաղկացուցիչ մասերը, յուրաքանչյուր մասի նշանակությունը, 

և դրանց ամրագրված բյուջետային մուտքերի տեսակները: 

51. Համայնքի բյուջեի նախագծի կազմումը: 

52. Համայնքի բյուջեի նախագծի քննարկումը և հաստատումը համայնքի 

ավագանու կողմից: 

53. Համայնքի բյուջեի կատարումը: 

54. Համայնքի բյուջեի կատարման վերահսկողությունը: 

55. Համայնքի բյուջեի կատարման հաշվետվությունները:  

56. Համայնքի բյուջեի հրապարակայնությունը: 

57. Համայնքի բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները: 

58. Համայնքային բյուջեների վարկերը և փոխատվությունները: 

59. Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի օգտագործման 

առանձնահատկությունները: 

60. Պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների միջբյուջետային 

փոխհարաբերությունների կարգավորման ձևերը (դոտացիաներ, 

սուբվենցիաներ, բյուջետային վարկեր և փոխատվություններ): 

 

 

Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ՝    Գ. Գսպոյան 

  



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. ՀՀ Սահմանադրություն 
2. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը: 
3. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը: 
4. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքը: 
5. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքը: 
6. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ 

օրենքը։ 
7. ՀՀ 2017-2019թթ միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր 
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