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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

1. Ներքին աուդիտի հասկացությունը: 
2. Ներքին աուդիտի սկզբունքները և դրանց նշանակությունը: 
3. Ներքին աուդիտի համակարգը և դրա առանձնահատկությունները հանրային 

հատվածի կազմակերպություններում: 
4. Ներքին աուդիտի բնույթը: 
5. Ներքին աուդիտի նպատակը: 
6. Ներքին աուդիտի շրջանակները: 
7. Ներքին աուդիտի կանոնակարգը: 
8. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները:  
9. Ներքին աուդիտի կոմիտեին ներկայացվող հիմնական պահանջները:  
10. Ներքին աուդիտի կոմիտեի իրավունքներն ու պարտականությունները:  
11. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի իրավունքները: 
12. Ներքին աուդիտորի իրավունքները: 
13. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի պարտականությունները: 
14. Ներքին աուդիտորի պարտականությունները: 
15. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարին և ներքին աուդիտորին 

ներկայացվող հիմնական պահանջները: 
16. Լիազոր մարմնի գործառույթները ներքին աուդիտի ոլորտում: 
17. Փորձագետների կամ խորհրդատուների ներգրավումը ներքին աուդիտի 

աշխատանքներում: 
18. Ներքին աուդիտի տեսակները: 
19. Համապատասխանության աուդիտ: 
20. Կատարողականի աուդիտ: 
21. Համապատասխանության և կատարողականի աուդիտի տեսակների 

համակցություն: 
22. Համակարգի գնահատման աուդիտ: 
23. Ֆինանսական աուդիտ: 
24. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտ: 
25. Խորհրդատվական ծառայություններ: 
26. Ներքին աուդիտի գնահատման օբյեկտները և աուդիտի ենթակա միջավայրը: 
27. Ներքին աուդիտի պլանավորումը: 
28. Ներքին աուդիտի ռազմավարական ծրագիրը:  
29. Ռազմավարական ծրագրի մշակման հիմնական փուլերը:  
30.Կազմակերպության ընդհանուր գործունեության ուսումնասիրում: 



31. ՓԵՍԹ (PEST) մոդելը որպես կազմակերպության ընդհանուր գործունեության 
ուսումնասիրման մոդել:  

32. ՍՎՈԹ (SWOT) մոդելը որպես կազմակերպության ընդհանուր գործունեության 
ուսումնասիրման մոդել: 

33. Ռազմավարական ծրագրի կառուցվածքը: 
34. Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը: 
35. Աուդիտի տարեկան ծրագրի մշակման փուլերը: 
36. Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի կառուցվածքը: 
37. Ներքին աուդիտի իրականացումը: 
38. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը: 
39. Ներքին աուդիտի հաշվետվությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները: 
40. Լիազոր մարմնին ներկայացվող հաշվետվություններ: 
41. Ներքին հսկողության համակարգեր: 
42. Աուդիտորական ապացույցները: 
43. Աուդիտի փաստաթղթավորման գործընթացը: 
44. Փաստաթղթերի կազմման և պահպանման առանձնահատկությունները: 
45. Որակի գնահատման գործընթացը: 
46. Որակի ծրագիրը և դրա կառուցվածքը: 
47. Որակի գնահատման եղանակները: 
48. Աուդիտի իրականացման հետ կապված ռիսկերը: 
49. Ներքին աուդիտի որակի երաշխավորման և բարելավման ծրագիրը: 
50.Ներքին աուդիտի որակի երաշխավորման և բարելավման ծրագրի ներքին 

գնահատումը: 
51. Ներքին աուդիտի որակի երաշխավորման և բարելավման ծրագրի արտաքին 

գնահատումը: 
52. Ներքին աուդիտի և արտաքին աուդիտի կապը: 
53. Արտաքին աուդիտի մարմնի հետ ներքին աուդիտի համագործակցությունը: 
54. Ստուգում իրականացնող մարմինների հետ ներքին աուդիտի 

համագործակցությունը: 
55.  Ներքին աուդիտորների որակավորման ընթացակարգերը: 
56. Բնութագրող ստանդարտների բովանդակությունը և նշանակությունը: 
57. Բնութագրող ստանդարտների կիրառման մեթոդական ցուցումները: 
58. Գործառնական ստանդարտների բովանդակությունը և նշանակությունը: 
59. Գործառնական ստանդարտների կիրառման մեթոդական ցուցումները: 
60.Կիրառական ստանդարտների բովանդակությունը և նշանակությունը: 

     61.Ներքին աուդիտորների վարքագծի կանոնները: 
     62.Ներքին աուդիտորների վարքագծի կանոնների հիմնական սկզբունքները:   

 

Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ`    Գ.Գսպոյան 



ՀԻՄՆԱԿԱՆ և ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Аудит: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Под ред. В. И. Подольского. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 744с. 

2. Барышников Н. П. Организация и методика проведения общего аудита, /М.: 

Филин, 2007г. 

3. Скобара В. В. Аудит: методология и организация, / М.: “ДИС”, 2006г.  

4. ՀՀ օրենքը ներքին աուդիտի մասին (փոփոխություններով և լրացումներով), 

22.12.2010թ. 

5. ՀՀ կառավարության 11.08.2011թ. թիվ 1233-Ն որոշումը ներքին աուդիտի 

գործընթացի կազմակերպման, «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքով 

նախատեսված լիազոր մարմնի սահմանման և ՀՀ կառավարության 2008թ. 

մայիսի 15-ի թիվ 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 

կատարելու մասին։ 

 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
6. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.12.2011թ. թիվ 974-Ն հրամանը ներքին 

աուդիտի մասնագիտական գործունեության ստանդարտների կիրառման 

մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին։ 

7. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23.02.2012թ. թիվ 165-Ն հրամանը ներքին 

աուդիտի ստորաբաժանմանը և ներքին աուդիտի կոմիտեին ներկայացվող 

հիմնական պահանջները սահմանելու մասին։ 

8. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 12.12.2012թ. թիվ 1096-Ն հրամանը ներքին 

աուդիտի կանոնակարգի օրինակելի ձևը և դրա կազմման կարգի 

առանձնահատկությունները հաստատելու մասին։  

9. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.02.2012թ. թիվ 143-Ն հրամանը ՀՀ հանրային 

հատվածի ներքին աուդիտի ձեռնարկների և ներքին աուդիտի կանոնակարգի 

մշակման ուղեցույցները հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 934-Ն հրամանն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին։  



10. ՀՀ կառավարության 08.08.2013թ. թիվ 896-Ն որոշումը 

Կազմակերպությունների ներքին աուդիտի որակի երաշխավորման նպատակով 

կազմակերպության գործունեության հետ չառնչվող անձանց կողմից 

կազմակերպության ներքին աուդիտի համակարգի գնահատումների 

իրականացման, ինչպես նաև ստուգում իրականացնող մարմինների և 

արտաքին աուդիտի մարմնի հետ ներքին աուդիտի համագործակցության 

կարգերը հաստատելու մասին։ 

11. ՀՀ կառավարության 13.02.2014թ. թիվ 176-Ն որոշումը ներքին աուդիտորի 

որակավորման կարգը և հանրային հատվածում ներքին աուդիտ 

իրականացնելու համար կազմակերպություններին ներկայացվող հիմնական 

պահանջները հաստատելու մասին։ 



 


