
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 1.5 տարի 

 տարեկան ուսման վարձի չափը՝ 900.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Տնտեսագիտության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակը. 

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել հաշվառման և աուդիտի բնագավառի 

մասնագետներ, ովքեր կարող են գրանցել և վերլուծել ֆինանսատնտեսական 

գործունեության ոլորտին առնչվող տեղեկատվական տվյալները, ձևավորել 

կազմակերպության հաշվառման քաղաքականությունը, կազմել և վերլստուգել 

ֆինանսական հաշվետվությունները: 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտականգիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. Ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական 

հիմունքները, սկզբունքները և հիմնախնդիրները, 

2. բացատրել հարկաբյուջետային հարաբերությունների, հարկային, մաքսային 

վարչարարության նորմատիվ կարգավորման դրույթները, 

3. թվարկել աուդիտորական գործունեության սկզբունքները, ներկայացնել 

օրենսդրությունը և  աուդիտորական ստանդարտները, 

4. նկարագրել և դասակարգել կազմակերպության և պետական գործառույթների 

բյուջետավորման ընթացակարգերը, 

5. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ 

հիմնախնդիրները, ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության, բանկային 

գործունեության վերլուծության ժամանակակից մոտեցումները։ 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային 

հաշվառում, 

2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական 

հաշվետվություններ,  

 



3. հաշվարկել յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով բյուջե վճարման ենթակա հարկի 

գումարը և լրացնել հարկային մարմնի կողմից պահանջվող համապատասխան 

հաշվետվությունների ձևաթղթերը, 

4. կազմել աուդիտի ընթացակարգերը, 

5. գնահատել աուդիտորական ռիսկը, 

6. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման 

արդյունավետությունը, պրակտիկ գործունեության ընթացքում կատարել 

բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ գործառույթների 

իրականացմանն ուղղված աշխատանքներ։ 

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ, 

2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը, 

3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցվելու կարողություն, 

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, 

վարել գիտական բանավեճեր։ 

 

Մասնագիտական պրակտիկա 

Առկա ուսուցման մագիստրոսի բոլոր կրթական ծրագրերում երրորդ կիսամյակում, 

կազմակերպվում է մասնագիտական պրակտիկա՝ ՀՀ մասնավոր և պետական 

կազմակերպություններում և գերատեսչություններում: 

Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: 

 

Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

«Հաշվապահական  հաշվառում և աուդիտ»  ծրագիրն ապահովում  է 

համապատասխան ակադեմիական բազա այն ուսանողների համար, որոնք մտադիր 

են իրենց ապագա կարիերան կառուցել բիզնեսի, ֆինանսների, 

կազմակերպությունների հաշվապահականհաշվառմանևաուդիտիոլորտներում:  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել տնտեսության տարբեր 

ոլորտների ձեռնարկություններում, առևտրային բանկերում, աուդիտորականև 

խորհրդատվական ընկերություններում, պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները. 

Աուդիտորական և խորհրդատվական ընկերություններ 

 աուդիտոր, 

 ֆինանսական խորհրդատու: 

Ձեռնարկություններ 

 հաշվապահ, 

 ներքին աուդիտոր, 

 տնտեսագետ, 

 ֆինանսիստ: 

Առևտրային բանկեր  

 հաշվապահ, 

 ակտիվների և պասիվների կառավարման մասնագետ, 



 վարկային մասնագետ: 

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

 հաշվապահ 

 տնտեսագետ,   

 ֆինանսիստ 

 տնտեսական նախագծերի մշակման, դրանց արդյունավետության գնահատման և 

իրականացման վերահսկողության գծով մասնագետ: 

 
  



ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

1. Հաշվապահական հաշվառման էությունը, խնդիրները և տարրերը:  

2. Ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգումը: 

3. Տնտեսական գործառնությունների  տեսակները և ազդեցությունը հաշվեկշռի 

հոդվածներում:  

4. Սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառում: Կրկնակի գրանցման համակարգ: Հիշարար 

օրդեր, գրանցման կարգը: 

5. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը, հաշվային պլանը: 

6. Գույքագրումը և դրա արդյունքների արտացոլումը հաշվառման մեջ:  

7. Հիմնական միջոցների ճանաչումը, սկզբնական արժեքի չափումը, 

մուտքագրման  հաշվառումը: 

8. Հիմնական միջոցների հետագա չափումը: Հիմնական միջոցների 

վերագնահատում: 

9. Հիմնական միջոցների մաշվածության եղանակները: Հիմնական միջոցների 

գույքագրումը և օտարումը: 

10. Ոչ նյութական ակտիվների ճանաչումը, սկզբնական  և հետագա հաշվառումը: 

11. Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը: 

12. Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի  և օտարման հաշվառումը: 

13. Պաշարների դասակարգումը, սկզբնական չափումը, գնահատումը, 

վերամշակման       ծախսումները, հետագա չափումը:  

14. Արտադրանքի թողարկման ծախսումների հաշվառումը: Անավարտ 

արտադրության և պատրաստի  արտադրանքի հաշվառումը:  

15. Պաշարների ինքնարժեքի չափման մեխանիզմները: Ինքնարժեքի բանաձևերը: 

16. Պաշարների գույքագրումը և գույքագրման արդյունքների  հաշվառումը: 

17. Դրամարկղային գործառնությունների հաշվառումը:  

18. Հաշվարկային հաշվով իրականացվող գործառնությունների հաշվառումը: 

19. Արտարժութային հաշվով իրականացվող գործառնությունների հաշվառումը: 

20. Դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: 

21. Տրված կանխավճարների հաշվառումը: 

22. Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների հաշվառումը: 

23. Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների հաշվառումը: 

24. Բյուջեի հանդեպ պարտավորությունների հաշվառումը: 

25. Աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների 

գծով  պարտքերի հաշվառումը: 

26. Կապիտալի բաղադրիչները: Կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը: 

27. Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն: 

28. Եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը և հաշվառումը:  

29. Կուտակված շահույթի ձևավորման և բաշխման հաշվառումը: 

30. Ֆինանսական վիճակի մասին  հաշվետվությունը և դրա տարրերը (ակտիվ, 

պարտավորություն, կապիտալ): 



31. Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն:  

Կառուցվածքը, տարրերը: 

32. Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (ուղղակի եղանակ,       

անուղղակի եղանակ): 

33. Ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը, ներկայացման 

կարգը և փոխադարձ կապը: 

34. Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքները 

/սկզբունքները/: 

35. Աուդիտի էությունը և հիմնարար սկզբունքները: 

36. Ֆինանսական համակարգ և ֆինանսական միջնորդներ, տեսակները և 

հիմնական բնութագրիչները: 

37. Արժեթղթերի շուկայի էությունը, տեսակները և ֆունկցիաները:  

38. Արժույթի շուկա, ֆունկցիաները և գործարքները շուկայում: 

39. Արժեթղթերի դասակարգումը և տեսակները: 

40. ՀՀ հարկման համակարգերը և հարկերի տեսակները, դրույքաչափեր: 

41. Ֆինանսական հաշվարկների իրականացում, տոկոսադրույքներ, 

զեղչադրույքներ և անուտետներ: 

42. Ֆինանսական գործակիցներ` իրացվելիության և ակտիվների կառավարում:   

43. Ֆինանսական գործակիցներ` պարտքի և կապիտալի կառավարում:  

44. Բիզնեսի գնահատման հիմնական մեթոդները: 

45. Կապիտալ բյուջետավորման էությունը և մեթոդները: 

46. Բերված, զուտ բերված արժեքի էությունը և հաշվարկը: 

47. Հետգնման ժամկետ, եկամտաբերության ներքին նորմի հաշվարկ: 

48. Ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի և միջին շահույթի, շահութաբերության 

գործակցի մեթոդ: 

49. Բաժնետոմսի և պարտատոմսի բերված արժեքի որոշում: 

50. Ռիսկի սահմանում, գնահատման հիմնական ցուցանիշները: 

51. Պորտֆելի ռիսկ և եկամտաբերություն, դրանց փոխադարձ կապը: 

52. Կապիտալի կառուցվածքը և կապիտալի արժեքի հաշվարկը: 

53. Ամբողջական առաջարկի ֆունկցիան. դասական և քեյնսյան մեկնաբանու-

թյունները:  

54. Ամբողջական պահանջարկի ֆունկցիան: 

55. Փողի տեսակները և ֆունկցիաները: Փողի առաջարկը: Փողի բազա և զանգված: 

56. IS-LM մոդելը: Դրամավարկային և հարկաբյուջետային 

քաղաքականությունները IS-LM մոդելում:  

57. Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելը: 

58. Ինֆլյացիա. էությունը, տեսակները, հետևանքները:  

59. Տնտեսական պարբերաշրջանը (ցիկլը): Ցիկլի փուլերը: Ցիկլային և ոչ ցիկլային 

տատանումներ: «Մեծ դեպրեսիան»: 

60. Ընդհանուր և սահմանային օգտակարություն: Փոխարինման սահմանային 

նորմի և սահմանային օգտակարության կապը: 



61. Պահանջարկի ֆունկցիա: Առաձգականություն: Ընդհանրացված, գնային, 

եկամտային և խաչաձև պահանջարկի ֆունկցիաներ: Սպառողական 

բարիքների տիպերը: 

62. Սպառողական ծախսերի մինիմալացման խնդիրը: Փոխհատուցված (Հիքսի) 

պահանջարկի ֆունկցիա: 

63. Արտադրական ֆունկցիաներ. դրանց հատկությունները: Կոբբ-Դուգլասի 

տեսքի արտադրական ֆունկցիաներ:  

64. Կարճաժամկետ ծախքերի ֆունկցիաներ: Ընդհանուր, միջին և սահմանային 

ծախքերի կորերը:  

65. Շահույթ։ Շահույթի մաքսիմալացումը:  

  



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Մովսիսյան Թ. «Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին 

կազմակերպություններում», Երևան, Բյուրակն, 2013, Գ.1, Գ.2, Գ.3: 

2. Մովսիսյան Թ. «Հաշվապահական հաշվառում», Երևան, ԹՄ Աուդիտ ՓԲԸ, 

2020: 

3. Սարգսյան Ա.Հ., Մարջանյան Ա.Մ., Օգանեզովա Ն.Ս. «Հաշվապահական 

հաշվառում», Ուս. ձեռնարկ, ՀՊՏՀ, Երևան,  Հեղ. Հրատ., 2014: 

4. «Հաշվապահական հաշվառում» ՀՈՒՄԿ կրթական հիմնադրամ, 

Մ.Խաչատրյան, Ք.Միրզախանյան, Մ.Հարությունյան, Կ.Զուրաբյան, 

Ն,Գասպարյան, Երևան, 2019: 

5. Հ. Մնացականյան, Գ. Սահակյան «Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ», Ե

րևան, 2016: 

6. Հ. Մնացականյան, Ա. Հակոբյան «Ֆինանսներ և ֆինանսական համակարգ», Եր

ևան, 2005: 

7. Թ.Հովակիմյան, Հ.Մնացականյան «Ֆինանսական ինժեներիա», Երևան, 2020: 

8. «Բանկային գործ» ուս. ձեռն.   Բ. Ասատրյան և ուրիշներ, Երևան, 2004. 

9. Ф. Брейли, С. Майерс. Принципы корпоративных финансов, М., Олимп Бизнес  

(ցանկացած հրատ. ) 

10. П. Роуз, Банковский менеджмент.М.,Дело,1997. 

11. Финансовый менеджмент (теория и практика) под ред. 

Стояновой  Е. С.,  М., 2003. 

12. Макконел К. П. Брю С. Л. Макроэкономика /ցանկացած հրատ./ 

13. Մենքյու Գ. Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, 1997. 

14. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика: глобальный подход. Москва 1996. 

15. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика 

(ցանկացած հրատ. ) 

16. Хэл. Р. Вэриан. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Современный 

подход,1997.  
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