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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 
1. Տնտեսական հաշվառման բնութագիրը և տեսակները: 
2. Հաշվապահական հաշվառման առարկան և օբյեկտները, 
3. Կազմակերպության ակտիվների և դրանց գոյացման աղբյուրների 

դասակարգումը: 
4. Հաշվապահական հաշվառման մեթոդը, դրա հիմնական տարրերը: 
5. Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը և վարման կանոնները: 
6. Ֆինանսական հաշվետվությունների կառուցվածքը և բովանդակությունը:  
7. Տնտեսական գործառնությունների հետևանքով հաշվեկշռի կառուցվածքում տեղի 

ունեցող փոփոխությունները: 
8. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվներ: 
9. Կառավարչական հաշվառման էությունն ու նշանակություն կազմակերպության 

գործունեության կառավարման գործընթացում: 
10. Կառավարչական և ֆինանսական հաշվառման տարբերություններն ու 

նմանությունները:  
11. Ծախսումների դասակարգումն ըստ կառավարչական հաշվառման հիմնական 

ուղղությունների: 
12. Ուղղակի և անուղղակի արտադրական ծախսումների բնութագիրը: 
13. Հաստատուն և փոփոխուն արդարական ծախսումների բնութագիրը: 
14. Ոչ արտադրական ծախսումների դասակարգումը  կառավարչական հաշվառման 

մեջ: 
15. Հաշվապահական հաշվառման կրկնակի գրանցման եղանակի բնութագիրը: 
16. Սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառում: 
17. Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը, դրանց դասակարգումն ու 

շրջապտույտը:  
18. Կառավարչական վերլուծության խնդիրները: 
19. Կառավարչական վերլուծության էությունը, դերը և նշանակությունը: 
20. Կառավարչական վերլուծությունը` որպես կազմակերպության կառավարման 

միջոց: 
21. Կառավարչական վերլուծության բովանդակությունը: 
22. Կառավարչական վերլուծության կազմակերպումը: 



23. Կառավարչական վերլուծության ծրագիրը և աշխատանքների կատարման 
հիմնական փուլերը: 

24. Կառավարչական վերլուծության տեղեկատվական ապահովվածությունը: 
25. Կառավարչական վերլուծության ցուցանիշների համակարգը: 
26. Վերլուծության արդյունքների օգտագործումը կառավարչական որոշումների 

ընդունման ժամանակ: 
27. Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և 

տեղեկատվական աղբյուրները: 
28. Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը: 
29. Հիմնական միջոցների վերլուծությունը: 
30. Հիմնական միջոցներով կազմակերպության ապահովվածության վերլուծությունը: 
31. Հիմնական միջոցների տեխնիկական մակարդակի վերլուծությունը: 
32. Հիմնական միջոցների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը: 
33. Հիմնական միջոցների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների 

վերլուծությունը: 
34. Ոչ նյութական ակտիվների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և 

տեղեկատվական աղբյուրները: 
35. Ոչ նյութական ակտիվների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը: 
36. Ոչ նյութական ակտիվների օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը: 
37. Ոչ նյութական ակտիվների շահութաբերության մակարդակի փոփոխության վրա 

տարբեր գործոնների ազդեցության վերլուծությունը: 
38. Ընթացիկ ակտիվների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և 

տեղեկատվական աղբյուրները: 
39. Կազմակերպության նյութերով ապահովվածության վերլուծությունը: 
40. Նյութերի օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը: 
41. Արտադրանքի նյութատարության վերլուծությունը: 
42. Արտադրանքի նյութատարության գործոնային վերլուծությունը: 
43. Նյութատարության փոփոխության ազդեցությունը արտադրանքի ինքնարժեքի և 

շահույթի ծավալի վրա: 
44. Արտադրանքի արտադրության և իրացման վերլուծության նշանակությունը, 

խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները: 
45. Արտադրանքի արտադրության ծավալի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը: 

Արտադրանքի թողարկման համաչափության վերլուծությունը: 
46. Արտադրանքի տեսականու և կառուցվածքի վերլուծությունը: 
47. Արտադրանքի թողարկման որակի վերլուծությունը: 
48. Աշխատանքային ցուցանիշների վերլուծությունը: 
49. Աշխատանքի արտադրողականության գործոնային վերլուծությունը: 
50.Արտադրանքի աշխատատարության վերլուծությունը: 
51. Եկամուտների և ծախսերի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և 

տեղեկատվական աղբյուրները: 
52. Ուղղակի ծախսերի վերլուծությունը: 
53. Անուղղակի ծախսերի վերլուծությունը: 



54. Արտադրանքի ինքնարժեքն ընդհանրացնող ցուցանիշների վերլուծությունը: 
Արտադրանքի մեկ դրամին ընկնող ծախսերի վերլուծությունը: 

55. Արտադրանքի ինքնարժեքի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը: 
56. Վարչական ծախսերի վերլուծությունը: 
57. Արտադրանքի իրացումից ստացված շահույթի վերլուծությունը: 
58. Դեբիտորական պարտքերի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և 

տեղեկատվական աղբյուրները: 
59. Դեբիտորական պարտքերի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը: 
60. Դեբիտորական պարտքերի վերլուծությունն ըստ գոյացման ժամկետների և 

պատճառների: 
61. Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության վերլուծությունը: 
62. Կրեդիտորական պարտքերի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը: 
63. Կրեդիտորական պարտքերի վերլուծությունն ըստ գոյացման ժամկետների 

պատճառների: 
64. Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության վերլուծությունը: 
65. Ֆինանսական դրության վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և 

տեղեկատվական աղբյուրները: Հաշվապահական հաշվեկշռի վերլուծական 
հատկությունները: 

66. Հաշվապահական հաշվեկշռի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը: 
Հաշվապահական հաշվեկշռի իրացվելիության վերլուծությունը: 

67. Հաշվեկշռի տարբեր բաժինների վերախմբավորումն ըստ իրացվելիության 
աստիճանի: 

68. Ֆինանսական գործակիցները և դրանց վերլուծությունը: 
69. Ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության վերլուծությունը: 
70. Շահութաբերության վերլուծությունը: 
71. Ակտիվների շահութաբերության վերլուծությունը: Իրացման շահութաբերության 

վերլուծությունը: 
72. Սեփական կապիտալի շահութաբերության վերլուծությունը:  
73. Ներդրումային կապիտալի շահութաբերության վերլուծությունը: 
74. Կազմակերպության պասիվների կառուցվածքային վերլուծությունը: 
75. Սեփական կապիտալի վերլուծությունը: 

  



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ 

 
1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք 
2.  «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները և միջազգային 

ստանդարտների ուղեցույցները հրապարակելու մասին» ՀՀ կառավարության 2010թ. 
մարտի 11-ի N 235-Ն որոշում 

3. «Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական 
հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2000թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 319 
հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ․ 
ապրիլի 17-ի թիվ 353-Ն հրաման 

4. «Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության 
հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ. նոյեմբերի 21-ի թիվ 1016-
ն հրաման:  

 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Ա. Սարգսյան, Մ. Պողոսյան Կառավարչական հաշվառում, «Տնտեսագետ» 2009, 
2. Ա. Սարգսյան, Ա. Մարջանյան, Ն. Օգանեզովա «Հաշվապահական հաշվառում» 

ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014, 
3. Ա. Ճուղուրյան Կառավարչական հաշվառում, «Տնտեսագետ» 2009, 
4. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան Տնտեսական գործունեության վերլուծություն 

«Տնտեսագետ» 2005թ. (1-14 գլուխներ) 
5. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան Տնտեսական գործունեության վերլուծության 

տեսություն, «Տնտեսագետ» 2010թ. (1, 2, 3 գլուխներ) 
6. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան Կառավարչական վերլուծություն, Երևան (1, 2 

գլուխներ) 
7. Ա. Ճուղուրյան, Ա.Հակոբյան [Մասն. խմբ. Կ. Առաքելյան] Հաշվապահական 

հաշվառման և աուդիտի ստանդարտների մեկնաբանություններ /ՈՒսումնական 
ձեռնարկ/  

8. Ա.Գ. Ճուղուրյան, Ա.Թ. Եղիկյան; Կառավարչական հաշվապահության հիմունքներ 
(Ուսումնական ձեռնարկ) Խմբ.՝ Ն.Ա. Ալավերդյան. 2003 

 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. Ա. Ճուղուրյան, Ն. Խաչատրյան Հաշվապահական խնդիրներ, «Տնտեսագետ» 

2013, 
2. А. Д. Шеремет Комплексний анализ хозяйственной деятельности, Москва, 

ИНФРА-М, 2006 (գլուխ 8) 

http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_orenq_hashvapahakan_hashvapahakan_masin.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/standartner_mijazgayin.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/standartner_mijazgayin.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/standartner_mijazgayin.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_aprili_17-i_tiv_353-n_hraman.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_aprili_17-i_tiv_353-n_hraman.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_aprili_17-i_tiv_353-n_hraman.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_aprili_17-i_tiv_353-n_hraman.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_aprili_17-i_tiv_353-n_hraman.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_noyemberi_21-i_tiv_1016-n_hraman.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_noyemberi_21-i_tiv_1016-n_hraman.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_noyemberi_21-i_tiv_1016-n_hraman.pdf
http://www.minfin.am/website/images/website/h.h_audit/hh_finansneri_naxarari_2012tvakani_noyemberi_21-i_tiv_1016-n_hraman.pdf
http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=446&query_desc=au%3A%22%D5%83%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6%2C%20%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A5%D5%B6%20%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3%D5%AB%2C%22
http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=446&query_desc=au%3A%22%D5%83%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6%2C%20%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A5%D5%B6%20%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3%D5%AB%2C%22


3. Серезнева Н. Н., Иванова А. Ф. Финансовой анализ управления финансами, 
Москва 2005, ЮНИТИ. (1,17,18,19,20,22 գլուխներ) 

4. Бередникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, Москва, ИНФРА-М, 2003 (8,9,10 գլուխներ) 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности, Минск, ИНФРА-М, 2007 
(1,6,7,9,10,11,12 գլուխներ) 

6. Войтоловский и другие, Экономический анализ, Москва, Вышее образование, 
2006 (1,6,7,8,9,10 գլուխներ 

 
 Ինտերնետ ռեսուրսներ 

 
WWW.minfin.am, 
WWW.accountant.am, 
WWW.aaaa.am, 
WWW.aasmea.am  
WWW.umba.am 
WWW.worldbank.org 
WWW.icas.com 
WWW.accaglobal.com 
  

http://www.accountant.am/
http://www.umba.am/
http://www.worldbank.org/
http://www.icas.com/
http://www.accaglobal.com/


 


