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2019/2020 ուսումնական տարի 
 

«ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 

1. ՀՀ բյուջետային գործընթացի նկարագրությունը։ 
2. Պետական բյուջեի նախագծի մշակման առաջին փուլը (Պետական միջնաժամկետ  

ծրագրի կազմում և հաստատում)։ 
3. Պետական բյուջեի նախագծի մշակման երկրորդ փուլ (Պետական բյուջեի 

նախագծի մանրամասնեցված կազմում)։ 
4. Պետական բյուջեի կազմը և կառուցվածքը։ 
5. Պետական բյուջեի կատարումը։ 
6. Պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը։ 
7. ՄԺԾԾ-ի բաղկացուցիչ մասը կազմող բաժինների նկարագրությունը։ 
8. ՄԺԾԾ գործընթացում ընդունվելիք որոշումները և որոշումներ կայացնողները։ 
9. ՄԺԾԾ-ի ժամանակացույցը։ 

10. ՄԺԾԾ-ի մշակման ենթափուլերը։ 
11. ՄԺԾԾ-ի բաղկացուցիչ մասերը։ 
12. ՄԺԾԾ-ի հայտի օրինակելի ձևի նկարագրությունը։ 
13. Տարեկան պետական բյուջեի նախագծի մանրամասնեցված մշակման փուլը: ՀՀ 

պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը և բովանդակությունը: ՀՀ պետական 
բյուջեի նախագծի կազմը սահմանող փաստաթուղթը: 

14. ՀՀ Ազգային ժողովում ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի քննարկման 
ընթացակարգը առավել մանրամասն սահմանող օրենսդրական ակտը: ՀՀ Ազգային 
ժողովում ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի նախնական քննարկումների 
իրականացման ընթացակարգը։ 

15. ՀՀ Ազգային ժողովի լիագումար նիստին ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի 
քննարկումների իրականացման ընթացակարգը 

16. Բյուջեների կատարման գործընթացը: Բյուջեների կատարման կարգը սահմանող և 
պատասխանատու մարմինները:  

17. ՀՀ բյուջեներում  կատարվող փոփոխությունները և լրացումները, ինչպես նաև 
բյուջեով նախատեսված հատկացումների վերաբաշխումների կատարման 
սահմանաչափերը: 



18. ՀՀ կառավարությանը օրենքով տրված իրավասությունը՝ ավյալ տարվա ՀՀ 
պետական բյուջեի կատարման ընթացքում բյուջեով նախատեսված բյուջետային 
մուտքերի թերակատարման վտանգի առաջացման դեպքում։ 

19. ՀՀ բյուջեների կատարման նկատմամբ հսկողություն և վերահսկողություն 
իրականացնող մարմինները: 

20. ՀՀ Ազգային ժողով ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան 
հաշվետվության  կառուցվածքը և ներկայացման ժամկետները։ 

21. ՀՀ Ազգային ժողովում ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան 
հաշվետվության քննարկման և հաստատման ընթացակարգը։ 

22. ՀՀ բյուջեների հրապարակայնության ապահովման գծով՝ օրենքով սահմանված 
պարտադիր պահանջները։ 

23. Ծրագրային բյուջետավորման հիմնական հասկացությունները: 
24. Ծրագրային բյուջետավորում (համառոտ ակնարկ): 
25. Բյուջետային ծրագրերը և դրանց դերը բյուջետային գործընթացում: 
26. Ծրագրերի անվանումը և դրանց ներկայացվող պահանջները: 
27. Ծրագրերի նպատակը և դրանց ներկայացվող պահանջները: 
28. Ծրագրերի դասիչը և դրանց ներկայացվող պահանջները: 
29. Ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշները: 
30. Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները: 
31. Ծրագրի գծով ծախսերը: 
32. Ծրագրի իրականացման համար պատասխանատու մարմինը: 
33. Ծրագրերի սահմանման ընդհանուր սկզբունքները: 
34. Ծրագրի միջոցառումները և դրանց դերը բյուջետային գործընթացում: 
35.  Ծրագրի միջոցառումների տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները: 
36. Ծառայությունների մատուցման միջոցառումները և դրանց 

առանձնահատկությունները: 
37. Տրանսֆերտների տրամադրման միջոցառումները և դրանց 

առանձնահատկությունները: 
38. Հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումները և դրանց 

առանձնահատկությունները: 
39. Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված 

միջոցառումները և դրանց առանձնահատկությունները: 
40. Ֆինանսավորման հոսքերին առնչվող միջոցառումները և դրանց 

առանձնահատկությունները: 
41. Ֆինանսավորման ծախսերին առնչվող միջոցառումներ: 
42. Ծրագրերի միջոցառումների սահմանման ընդհանուր սկզբունքները: 



43. Վարչական բնույթի ծրագրերն ու միջոցառումները: 
44. Ծրագրերի և միջոցառումների ձևավորման և ներկայացման գործընթացը: 
45. Ծրագրի անձնագիրը: 
46. Բյուջետային ծրագրի անձնագրի տեխնիկական նկարագիրը: 
47. Բյուջետավորման գործընթացի հիմնական դերակատարները: 
48. ՀՀ ԱԺ կողմից պաշտոնապես հաստատվող և/կամ հրապարակվող բյուջետային 

փաստաթղթերը ԾԲ համատեքստում (Պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծ): 
49. ՀՀ ԱԺ կողմից պաշտոնապես հաստատվող և/կամ հրապարակվող բյուջետային 

փաստաթղթերը ԾԲ համատեքստում (ՀՀ կառավարության բյուջետային ուղերձը): 
50. Բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին ՀՀ կառավարության 

որոշումը ծրագրային բյուջետավորման համատեքստում: 
51. Վերջնական արդյունքի ցուցանիշները: 
52. Վերջնական արդյունքի ցուցանիշների սահմանման հիմնական սկզբունքները: 
53. Միջոցառումների գծով արդյունքային ոչ ֆինանսական չափորոշիչները և 

ցուցանիշները: 
54. Միջոցառումների գծով արդյունքային ոչ ֆինանսական չափորոշիչների տեսակները: 
55. Միջոցառումների գծով արդյունքային ոչ ֆինանսական չափորոշիչների սահմանման 

հիմնական սկզբունքները: 
56. Ոչ ֆինանսական չափորոշիչների և ցուցանիշների ընտրությունը: 
57. Ծախսակազմման գործընթացի ընդհանուր նկարագրություն: 
58. Ծախսակազմման նպատակների սահմանումը: 
59. Ծախսերի օբյեկտի սահմանումը: 
60. Օբյեկտին առնչվող ծախսերի բացահայտումը: 
61. Ծախսերի դասակարգումը: 
62. Աճողական  և ոչ աճողական բյուջետավորում: 
63. Ծրագրային դասակարգչի հիմքում դրված սկզբունքները: 
64. Ծրագրային դասակարգչի կառուցվածքը: 
65. Ծրագրային դասակարգչի միջոցառումների մակարդակ: 
66. Ծրագրի միջոցառման դասիչը: 
67. Ծրագրի դասիչը: 
 

 

Կառավարման ամբիոնի վարիչ՝    Վ.Խաչատրյան  



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Նորմատիվ իրավական ակտեր 
 

 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. ՀՀ Սահմանադրություն 
2. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»   ՀՀ օրենքը։ 
3. ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեն և բյուջետային ուղերձը: 
4. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին»  ՀՀ օրենքը: 
 

 
 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. ՀՀ պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման 

մարմինների կողմից 2019-2021թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի 
հայտերի մշակման մեթոդական ցուցումներ։ 

2. ՀՀ 2019-2021թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը (տես նաև 
www.minfin.am էլեկտրոնային հասցեով)։ 

3. Հարկեր, տուրքեր և վճարներ  Ժողովածու 2016թ. 
4. Макроэкономика. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. 6-е изд., 2004, Учебник МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 
5. Shome Parthasarathi 1995, Tax Policy Handbook (IMF, Washington). 
6. Glenn P. Jenkins, Chun-Yan Kuo, Gangadhar P. Shukla 2000, Tax Analysis and 

Revenue Forecasting, Issues and Techniques, Harvard University. 
7. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система / Мст.П. Афанасьев, А.А. 

Беленчук, И.В. Кривогов. - М.: Юрайт, 2016. - 784 c 
8.  Ермасова, Н. Б. Бюджетная система / Н.Б. Ермасова. - М.: Высшее 

образование, 2010. - 720 c. 
9. Реутова, И. М. Бюджетная система / И.М. Реутова. - М.: Форум, 2011. - 184 c. 
10. State Budget Manual 
11. State Budget Management Analyst 
12. Budget Management Capacity of State Governments: Issues and Challenges 

 


