
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
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2015 - 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  

ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ  

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ)» 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱՄՓՈՓԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 

1. Շահութահարկի հասկացությունը։ Շահութահարկ վճարողները։ Շահութահարկով  
հարկվող օբյեկտը, հարկվող շահույթը: Շահութահարկի դրույքաչափը, 
արտոնությունները։ 

2. Եկամտային հարկի հասկացությունը և տարբերությունը շահութահարկից: 
Եկամտային հարկ վճարողները։ Եկամտային հարկով հարկվող օբյեկտը, հարկվող 
եկամուտը։ Եկամտային հարկի դրույքաչափերը։ 

3.   Ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտների հաշվարկման կարգը։ 

4.   Ավելացված արժեքի հարկ վճարողները։ Ավելացված արժեքի հարկով հարկվող 
օբյեկտը, շրջանառությունը, դրույքաչափը։  

5.  Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման կարգը։ Ավելացված արժեքի հարկի 
վճարման և հաշվարկների ներկայացման կարգը և ժամկետները: 

6.  Ակցիզային հարկ վճարողները, ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտը և բազան։ 
Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, արտոնությունները: 

7.   Գույքահարկ վճարողները, գույքահարկով հարկվող օբյեկտը և բազան: 
Գույքահարկի դրույքաչափերը, արտոնությունները։ Գույքահարկի հաշվարկման 
կարգը: Գույքահարկի վճարման կարգը:  

8. Հողի հարկ վճարողները, հողի հարկով հարկման օբյեկտը, դրույքաչափերը: Հողի 
հարկի հաշվարկման և վճարման կարգը:  

9.  Հաստատագրված վճարներ վճարողները, արտոնությունների կասեցումը, 
հաշվարկման և վճարման կարգը։ 

10.   Պետական տուրքի հասկացությունը, վճարողները, գանձման օբյեկտները,  
դրույքաչափերը: 

11.   Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հասկացությունը, տեսակները, 
դրույքաչափերը, վճարողները, արտոնությունները, պատասխանատվությունը: 

12.   Ճանապարհային վճարների հասկացությունը, տեսակները, վճարողները, 
արտոնությունները, պատասխանատվությունը։ 

13.   «Բյուջետային եկամուտներ» և «Բյուջետային մուտքեր» հասկացությունների միջև 
տարբերությունը: «Բյուջետային ծախսեր» և «Բյուջետային ելքեր» 
հասկացությունների միջև տարբերությունը։ 



14.   «Բյուջետային վարկեր» և «Բյուջետային փոխատվություններ» հասկացությունները։ 

15.  Բյուջետային դոտացիաների և բյուջետային սուբվենցիաների սահմանումները: ՀՀ 
բյուջետային գործընթացի նկարագրությունը։ 

16.  ՄԺԾԾ-ի բաղկացուցիչ մասը կազմող բաժինների նկարագրությունը։ 

17.   ՄԺԾԾ-ի ժամանակացույցը։ 

18.   ՄԺԾԾ-ի մշակման ենթափուլերը։ 

19.  ՄԺԾԾ-ի բաղկացուցիչ մասերը։ 

20.   ՀՀ 2015-2017թթ ՄԺԾԾ մակրոտնտեսական շրջանակը։ 

21.   Պետական բյուջեի մուտքերի կազմը: Եկամուտների և այլ մուտքերի 
տարբերությունները և պլանավորման առանձնահատկությունները։ 

22. Ավելացված արժեքի հարկի պլանավորումը։ 
23. Եկամտահարկը և դրա պլանավորումը։ 
24. Շահութահարկի պլանավորումը։ 
25. Ակցիզային հարկի պլանավորումը։ 
26. Մաքսատուրքի պլանավորումը։ 
27. Պետական տուրքերի պլանավորումը։ 
28. Պետական բյուջեի ելքերի կազմը: Ելքերի և ծախսերի տարբերությունները և 

պլանավորման առանձնահատկությունները։ 
29. ՀՀ կառավարության բյուջետային ուղերձի կազմը և կառուցվածքը։ 
30. Ծրագրային բյուջետավորման մեթոդները: Ծրագրային բյուջետավորման 

մեթոդների կիրառման անհրաժեշտությունը, այդ մեթոդների առավելությունները 
բյուջետավորման մինչ այդ գործող մեթոդների համեմատությամբ: 

31. Գանձապետարան. դրա սահմանումն ու էությունը: Գանձապետարանի հիմնական 
խնդիրները։ 

32. ՀՀ գանձապետարանի վճարահաշվարկային համակարգը։ ՀՀ գանձապետարանի 
կառուցվածքը: 

33. ՀՀ գանձապետարանում գործող հաշիվների համակարգը: 
34. ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների հաշվառումը կազմակերպելու համար 

իրականացվող գործառնությունները: 
35. Բյուջեներից ծախսերի կատարման հաշվառման կազմակերպումը։ 
36. Տեղական գանձապետական բաժիններում (ՏԳԲ) ՀՀ համայնքների հաշիվների 

վարման կազմակերպումը։ 
37. ՏԳԲ-ներում ԲՍԿ-ների հաշիվների վարման իրականացումը։ 
38. ՏԳԲ-ում գանձապետարանի հաշիվներով գործառնությունների գործող 

կառուցվածքը։ 
39. Բյուջեների մուտքերի (եկամուտների) հաշվառման իրականացումը 

գանձապետարանում։ 

40. Գանձապետական հաշիվներից կանխիկ միջոցներով ծախսերի կատարման կարգը։ 

41. Գնման ընթացակարգի արձանագրությունը։  



42. Գնման պլանավորումը: Գնումների ֆինանսավորումը: 

43. Գնումների գործընթացի կարգավորումը և համակարգումը: 

44. Գնումների աջակցման կենտրոնը։ 

45. Գնում կատարելու ընթացակարգերը: 

46. Գնահատող հանձնաժողովը: Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը: 

47. Գնումների հրավերը և դրա բովանդակությունը: Հրավերի պարզաբանումը:  

48. Էլեկտրոնային աճուրդ անցկացնելու պայմանները և կարգը: 

49. Գնումների բողոքարկման խորհուրդը: 

50. Գնումների բողոքարկման խորհուրդ բողոքարկելու կարգը: 

51. Դրամավարկային քաղաքականության նպատակները: 
52. Դրամավարկային քաղաքականության ուղղակի և անուղղակի գործիքները: 
53. Դրամավարկային քաղաքականության անուղղակի գործիքների կիրառման 

մեխանիզմները: 
54. Գնաճի նպատակադրման տեսակները: Գնաճի կարգավորման մոտեցումները 

 ՀՀ-ում: 
55. Գնաճի կարգավորման մոտեցումները ՀՀ-ում: 
56. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները և դրանց բնութագիրը: 
57. Հավասարակշռությունը  ապրանքների ու ծառայությունների և ֆինանսական 

շուկաներում: 
58. Տնտեսական աճը և դրա վրա ազդող գործոնները: Առաջարկի գործոններ: 

Պահանջարկի գործոններ:  

59. Փողի ագրեգատները։ Փողի կանխիկ պահելու ծախսը։ Ինֆլիացիան, 
պատճառները, հասարակական ծախքերը։ Ինֆլիացիայի դեմ պայքարի կորստի 
գործակիցը: Ռիսկերի կառավարումը ֆինանսական շուկայում:  

60. Ֆինանսական անվտանգության ժամանակակից սպառնալիքները և Հայաստանում 
ֆինանսական սպառնալիքների վնասազերծման ուղիները: 

61. Ռիսկերի կառավարումը ֆինանսական շուկայում: 

62. Ֆինանսական շուկայի առանձին հատվածների կայացումը ՀՀ-ում: 
63. Ֆինանսական շուկայի կարգավորումը տարբեր տիպի տնտեսություններում: 
64. Ֆինանսական անվտանգության ապահովման հիմնական ուղղությունները 

Հայաստանում: 
65. Տնտեսական տատանումների էությունը: Ամբողջական պահանջարկ: Ամբողջական 

առաջարկ: 

66. Ֆինանսական համակարգի կարգավորման նպատակները և ուղղությունները։ 
67. ՀՀ ֆինանսական համակարգը։ ՀՀ ֆինանսական համակարգում առկա 

խնդիրները։ 
68. Ֆինանսական շուկայի կարգավորման մոդելները։ 
69. Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտորիայի գործունեությունը։ 
70. Առևտրային բանկերի ինվեստիցիոն գործունեության կարգավորումը: 



71. Բանկի հետ կապված անձանց հետ գործարքները։ 
72. Բանկի խորհրդի իրավասությունները։ 
73. Կենտրոնական բանկի իրավասությունը։ ԿԲ հիմնական խնդիրը: 
74. Արժութային կարգավորումը ՀՀ ում։ 
75. Բանկի ընդհանուր կապիտալի համարժեքության նորմատիվները։ 
76.  Պետության հայտանիշները և գործառույթները: 
77.  Պետական կառավարմանը հատուկ հատկանիշները և հիմնական գծերը: 
78.  Գործադիր իշխանության էությունը և դրա հիմնական գործառույթները: 
79.  Պետական կառավարչական հիմնարկները: 
80. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկու-

թյունները Երևան քաղաքում: 
81. «Հանրային ծառայություն» և «Պետական ծառայություն» հասկացությունները: 
82. «Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճան» հասկացությունը, 

քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները և դրանք շնորհող 
պաշտոնատար անձինք: 

83. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկի, պաշտոնների 
անձնագրերի և հաստիքացուցակների հաստատման (փոփոխման) կարգը: 

84. Քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարների պաշտոնի 
նշանակումը և պաշտոնից ազատումը, նրանց պաշտոնավարման ժամկետը։ 

85. Քաղաքացիական ծառայողի հիմնական իրավունքները, պարտականությունները, 
նրան հանձնարարականներ տալու և նրա նկատմամբ կիրառվող 
սահմանափակումները: 

86. Անձնակազմի կառավարման էությունը, նպատակը և հիմնական փուլերը: 
87. Անձնակազմի կառավարման հիմնական սկզբունքները և մեթոդները: 
88. Անձնակազմի կառավարման նորմատիվային-մեթոդական բազան: 
89. Կադրերի հոսունության ուսումնասիրությունը, դրա նպատակները: 
90. Դեվիդ Մակ Կլելանդի «երեք պահանջմունքների տեսությունը»: 

 
 
 
Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ`                                         Գ.Գսպոյան 


