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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

 

2017 - 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ  

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ԱՄՓՈՓԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
1. Ֆինանսական համակարգի կառուցվածքը և դրա օղակները։ ՀՀ հանրային 

ֆինանսերի համակարգում առկա խնդիրները։ 
2. Հանրային ֆինանսական կառավարման էությունը և մարմինները: 
3. Հանրային կառավարման մարմինների ֆինանսական վերահսկողությունը: 
4. Ֆինանսական քաղաքականությունը և դրա ուղղությունները, որպես 

տնտեսական քաղաքականության բաղկացուցիչ: 
5. Հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունը տնտեսական աճի 

ապահովման գործում: 
6. ՀՀ բյուջետային կառուցվածքը և դրա հիմնախնդիրները: 
7. ՀՀ բյուջետային գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները: 
8. Պետական բյուջեի մուտքերի կառուցվածքը և պլանավորման 

առանձնահատկությունները։ 
9. Պետական բյուջետային հավելուրդը (պրոֆիցիտ) և պակասուրդը (դեֆիցիտ): 

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման ներքին և արտաքին աղբյուրները: 
10. ՄԺԾԾ-ի բաղկացուցիչ մասերը։ Ծրագրային բյուջետավորման մեթոդները: 
11. ՀՀ 2017-2019 թթ. ՄԺԾԾ մակրոտնտեսական շրջանակը։ 
12. ՀՀ տնտեսական և հարկաբյուջետային հիմնական ցուցանիշների 

կանխատեսումներն, ըստ ՀՀ 2017-2019 թթ. ՄԺԾԾ-ի: 
13. ՀՀ կառավարության բյուջետային ուղերձի բովանդակությունը և 

առանձնահատկությունները։ 
14. ՀՀ ֆինանսների, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունների և ՀՀ ԿԲ-ի դերը 

բյուջետային գործընթացում: 
15. Բյուջեի կատարման հիմնական փուլերը: Պետական բյուջեի փոփոխությունները և 

բյուջետային ծախսերի սահմանափակումը (սեկվեստոր): 
16. Բյուջեների կատարման նկատմամբ նախնական հսկողությունը: Արտաբյուջետային 

միջոցները և դրանց շրջանառումը: 
17. Գանձապետարան էությունը, կառուցվածքն ու գործառույթները։ 
18. ՀՀ գանձապետարանի դերը բյուջետային գործընթացում: 
19. Պետական բյուջեի ծախսերի դասակարգման էությունը և 

առանձնահատկությունները: 
20. ՏԳԲ-ում գանձապետարանի հաշիվներով գործառնությունների գործող 

կառուցվածքը։ 
21. Համայնքի զարգացման ծրագրի մշակման առանձնահատկություններն ու 

հիմնախնդիրները: 
22. Համայնքային բյուջեների կառուցվածքի առանձնահատկությունները։ 

Վարչական և ֆոնդային մասեր:  
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23. Համայնքի բյուջեի եռամսյակային համամասնությունները, փոփոխությունների 
կատարումը և եկամուտների տարեսկզբի ազատ մնացորդը: 

24. Պետական պարտքի էությունը և տեսակները: 
25. Պետական պարտքի կառավարման առանձնահատկություններն ու 

հիմնախնդիրները: 
26. Հարկերի էությունը, գործառույթները և դասակարգման 

առանձնահատկությունները: 
27. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական հասկացությունները։ 

Շահութահարկի տնտեսագիտական բովանդակությունը: 
28. «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական հասկացությունները: 

Եկամտային հարկի տնտեսագիտական բովանդակությունը և 
առանձնահատկությունները: 

29. Անհատ ձեռներեցների տնտեսական գործունեությունից եկամուտների 
հաշվարկման կարգը։ 

30. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական 
հասկացությունները: Ավելացված արժեքի հարկի էությունն ու 
հարկաբյուջետային քաղաքականությունը։  

31. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական հասկացությունները: 
Ակցիզային հարկի էությունն ու գործառույթները: 

32. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական հասկացությունները: 
Գույքահարկը որպես համայնքային բյուջեների մուտքերի հիմնական աղբյուր:  

33. «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական հասկացությունները: Հողի հարկի 
առանձնահատկությունները:  

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

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

36. Ճանապարհային վճարների հասկացությունը, տեսակները, վճարողները, 
արտոնությունները և պատասխանատվությունը։ 

37. Մաքսատուրքի հասկացությունը, առանձնահատկությունները, վճարողները, 
գանձման օբյեկտները և դրույքաչափերը: 

38. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական հասկացությունները: Գնումների 
գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները:  

39. Էլեկտրոնային աճուրդ անցկացնելու պայմանները և կարգը: Էլեկտրոնային 
գնումներ: Գնման ընթացակարգի արձանագրությունը և հաշվետվությունները: 

40. Գնումների գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը և մրցույթների 
տեսակները: 

41. Գնումների գործընթացի կարգավորումը և համակարգումը: 
42. Դրամավարկային քաղաքականության նպատակները: 
43. Դրամավարկային քաղաքականության ուղղակի և անուղղակի գործիքները: 
44. Դրամավարկային քաղաքականության անուղղակի գործիքների կիրառման 

մեխանիզմները: 
45. Գնաճի նպատակադրման ռազմավարությունը և տեսակները:  
46. Գնաճի կարգավորման մոտեցումները ՀՀ-ում: 
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47. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները և դրանց բնութագիրը: 
48. Տնտեսական աճը և դրա վրա ազդող գործոնները:  
49. Փողի ագրեգատների նպատակադրումը և դրա կիրառումը ՀՀ-ում: Փողի 

կանխիկ պահելու ծախսը։ 
50.Ինֆլյացիան, պատճառները, հասարակական ծախքերը։ Ինֆլյացիայի դեմ 

պայքարի կորստի գործակիցը:  
51. Տնտեսական տատանումների էությունը: Ամբողջական պահանջարկ: 

Ամբողջական առաջարկ: 
52. Ֆինանսական շուկայի կառուցվածքը և գործառույթները:  
53. Ֆինանսական շուկայի կարգավորումը տարբեր տիպի տնտեսություններում: 
54. Ֆինանսական անվտանգության ապահովման հիմնական ուղղությունները 

Հայաստանում: 
55. Ֆինանսական շուկայի կարգավորման մոդելները։ 
56. Ռիսկերի կառավարումը ֆինանսական շուկայում: 
57. Միջազգային կապիտալի շուկա: Համաշխարհային ֆինանսական կենտրոններ: 

Օֆշորային ֆինանսական կենտրոններ: 
58. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայի գործունեության 

ուղղությունները:   
59. Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտորիայի գործունեությունը և 

գործառույթները։ 
60. Առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության կարգավորումը: 
61. Բանկի հետ կապված անձանց հետ գործարքները։ 
62. Բանկի խորհրդի իրավասությունները։ 
63. Բանկի ընդհանուր կապիտալի համարժեքության նորմատիվները։ 
64. Արժութային կարգավորումը ՀՀ-ում։ 
65. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգը: 
66. Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի հիմնական ձևերը: Ֆինանսական 

ինտեգրացիայի էությունը: 
67. Պետական ֆինանսների կառավարման համաշխարհային փորձը: 
68. Պետական ֆինանսների կառավարումը` համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 

ճգնաժամի պայմաններում: 
69. Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերը և նրա դերը համաշխարհային 

տնտեսության մեջ: 
70. Դրամավարկային, հարկաբյուջետային և արտարժութային 

քաղաքականություններն արտաքին առևտրի ոլորտում: 
71. Արտաքին պարտքի կառավարման հիմնահարցերը: 
72. Ծախսեր-արդյունք վերլուծության դրամական հոսքերի հաշվարկը: 
73. Ոչ շուկայական բարիքները և դրանց հաշվառումը ծախսեր-արդյունք 

վերլուծությունում: 
74. Ժամանակի գործոնի հաշվառումը ծախսեր-արդյունք վերլուծությունում: 
75. Գնի և գնաճի գործոնի հաշվառումը ծախսեր-արդյունք վերլուծությունում: 
76. Ռիսկերի դասակարգումը` կախված դրանց ծագման պատճառներից և 

հնարավոր արդյունքից: 
77. Պետության հայտանիշները և գործառույթները: Պետության ներքին և արտաքին 

գործառույթները: 
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78. Պետություն և քաղաքական ռեժիմ: 
79. Պետական իշխանության կառուցվածքը, ռեսուրսները և իրականացման 

միջոցները: 
80. Պետական կառավարման նպատակը, խնդիրները և գործառույթները: 
81. Պետական կառավարում, պետական իշխանության տեսակները: 
82. Գործադիր մարմնի տեղը պետական կառավարման մարմինների համակարգում 

նախագահական, կիսանախագահական և պառլամենտական երկրներում: 
83. ՏԻՄ-երը և դրանց լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը: 
84. Կուսակցության էությունը, գործունեության սկզբունքները և ֆինանսավորման 

աղբյուրներն ու մեխանիզմները: 
85. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկի, պաշտոնների 

անձնագրերի և հաստիքացուցակների հաստատման (փոփոխման) կարգը: 
86. Քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարների 

պաշտոնի նշանակումը և պաշտոնից ազատումը, նրանց պաշտոնավարման 
ժամկետը։ 

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

88. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ 
օրենքի հիմնական հասկացությունները:  

89. Անձնակազմի կառավարման էությունը, նպատակը, հիմնական փուլերը, 
սկզբունքները և մեթոդները: 

90. Աշխատավարձի մեծության վրա ազդող ընդհանուր, շուկայական և ոչ 
շուկայական գործոնները: 

 
 
 
Կառավարման ամբիոնի վարիչ`      Վ.Վ. Խաչատրյան 

 
 


