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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 
1. Ֆինանսների հասկացությունը և տեսակները:  
2. Ֆինանսական համակարգի հասկացությունը, դրա ինստիտուտները:  
3. Պետության ֆինանսական գործունեությունը, իրականացման ձևերը և 

մեթոդները:  
4. ՀՀ Նախագահը, Ազգային ժողովը և Կառավարությունը՝ որպես ֆինանսական 

գործունեություն իրականացնող մարմիններ: 
5. Ֆինանսական իրավունքի առարկան և մեթոդը:  
6. Ֆինանսական իրավունքի աղբյուրները:  
7. Ֆինանսական իրավունքի համակարգը:  
8. Ֆինանսական իրավունքի սահմանազատումը իրավունքի այլ ճյուղերից: 
9. Ֆինանսաիրավական նորմերի բնորոշ գծերը և դրանց կառուցվածքը:  
10. Ֆինանսաիրավական նորմերի տեսակները: 
11. Ֆինանսական իրավահարաբերությունների առանձնահատկությունները և դրանց 

տարրերը: 
12. Ֆինանսական իրավահարաբերությունների տեսակները:  
13. Ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը՝ որպես իրավաբանական 

պատասխանատվության տեսակ:  
14. Ֆինանսական վերահսկողության հասկացությունը և համակարգը: 
15. Ֆինանսական վերահսկողության տեսակները: 
16. Ֆինանսական վերահսկողության ձևերի ընդհանուր բնութագիրը: 
17. Ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների համակարգը Հայաստանի 

Հանրապետությունում:  
18. Ստուգումների անցկացման կարգը:  
19. Ստուգումն իրականացնողների և տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: 
20. ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի գործառույթները, վերահսկողության ձևերը և 

տեսակները:  
21. ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի կողմից վերահսկողություն իրականացնելու կարգը, 

պայմանները և կազմվող արձանագրությունները:  
22. Պետական և տեղական բյուջեի դերը և նշանակությունը:  
23. Բյուջետային իրավունքի հասկացությունը, առարկան և մեթոդը: 



2 
 

24. Բյուջետային հարաբերությունների կարգավորման հիմքում ընկած սկզբունքների 
ընդհանուր բնութագիրը: 

25. Բյուջետային գործընթացի հասկացությունը և փուլերը: 
26. Պետական բյուջեի նախագծի կազմումը: 
27. Պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը և հաստատումը:  
28. Պետական բյուջեի կատարումը և բյուջեի կատարման հաշվետվությունը:  
29. Համայնքի բյուջեի հասկացությունը և կառուցվածքը:  
30. Համայնքի բյուջեի նախագծի կազմումը, քննարկումը և հաստատումը:  
31. Համայնքի բյուջեի կատարումը և բյուջեի կատարման հաշվետվությունը:  
32. Ապահովագրության տեղը ՀՀ ֆինանսական համակարգում: 
33. Ապահովագրությունը, դրա դասակարգումը: 
34. Ապահովագրության տարրերը: 
35. Ապահովագրության պայմանագիր և վկայագիր: 
36. Օտարերկրյա ներդրումների հասկացությունը, տեսակները:  
37. Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման ձևերը: 
38. Օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության պետական երաշխիքները:  
39. Օտարերկրյա ներդրումներով ձեռնարկությունների և օտարերկրյա ներդրողների 

գործունեության պայմանները: 
40. Արժեթղթերի հասկացությունը, դերը և նշանակությունը: 
41. Արժեթղթերի տեսակները:  
42. Արժեթղթերի շուկայի հասկացությունը և մասնակիցները:  
43. ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: 
44. Բանկային գործունեության լիցենզիավորումը 
45. ՀՀ կենտրոնական բանկի կառավարումը: 
46. Կենտրոնական բանկի խնդիրները: 
47. ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավասության ընդհանուր բնութագիրը 
48. Բանկային օրենսդրության խախտումները և դրանց համար Կենտրոնական 

բանկի կողմից կիրառվող սանկցիաները:  
49. Բանկային գաղտնիքի իրավական կարգավորումը:  
50. Վարկային կազմակերպությունների իրավական վիճակը: 

  

 
 
Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ՝     Ա.Եզեկյան 
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Նորմատիվ իրավական ակտեր, միջազգային ակտեր 

ա) Նորմատիվ իրավական ակտեր, միջազգային ակտեր 

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (2015թ. փոփոխություններով) 

2. ՀՀ հարկային օրենսգիրք (2016 թվականի հոկտեմբերի 4) 

3. «Կենտրոնական բանկի մասին» օրենք (1996 հունիսի 30) 

4. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենք (1996 հունիսի 30) 

5. «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենք, (1996 հոկտեմբերի 7) 

6. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենք 2018 թվականի հունվարի 26 

7. «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենք (2018 թվականի 

մարտի 23)  

8. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և  

անցկացման մասին» օրենք, (2000 թվականի մայիսի 17) 

9. «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենք (2002թ. դեկտեմբերի 26-ին) 

10. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենք (1997 թվականի դեկտեմբերի 27) 

11. «Գնումների մասին» օրենք (2010 թվականի դեկտեմբերի 22) 

12. «Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքը (ընդ. 1997թ. հունիսի 24-ին) 

13. «Վարկային կազմակերպութունների մասին» օրենք, (2002 թվականի մայիսի 29) 

14. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգիրք (ընդունվել է 1985թ. դեկտեմբերի 6-ին) 

15.  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենք (ընդունվել է 2004թ. փետրվարի 18-ին) 

16. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» օրենք, (ընդունվել է 1998 թ. նոյեմբերի 

24-ին) 
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բ) Անհրաժեշտ գրականություն 

1. Է. Շաթիրյան, Ս. Մուրադյան <Ֆինանսական իրավունք> (ուսումնական 
ձեռնարկ), Երևան-2009:  

2. Бровкина Н. Д. Основы финансового контроля. Учебное пособие, Москва, 
"Магистр", 2007. 

3. Вострикова Л. Г. Финансовое право. Учебник для вузов (издание второе, 
переработанное и дополненное), Москва, "Юстицинформ", 2006.  

4. Петрова Г. В. Финансовое право. Учебник, Москва, "Проспект", 2009.  
5. Румянцев А. В. Финансовый контроль (курс лекций). Москва, "Дело и Сервис", 

2003.  
6. Финансовое право. Учебник (второе издание, переработанное и дополненное), 

отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко, Москва, "Проспект", 2007. 
7. Финансовое право: учебник /отв. ред. проф. С. В. Запольский. - 2-е изд., испр. 

и доп. -  М.: Юридическая фирма "Контракт": Волтерс Клувер, 2011.  
8. Эриашвили Н. Д. Финансовое право. – 3-е изд. –М.: "Юнити", 2011 

 

գ) էլեկտրոնային կայքեր 
4. www.arlis.am/ 
5. e-draft.am 

 

http://www.arlis.am/
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