
                    ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ, ԴՐԱՄԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐԿ ԲԱԺՆԻ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 

 

 
 Տնտեսագիտության տեսություն 

 

 

1. Շուկայական տնտեսության տարրերը, շուկայական մեխանիզմի դրական և բացասական 

հատկանիշները 

2. Պահանջարկի տնտեսական օրենքը և դրա գործողության մեխանիզմը 

3. Առաջարկի տնտեսական օրենքը և դրա  գործողության մեխանիզմը 

4. Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը և տեսակները 

5. Աշխատանքի շուկան և դրա գործողության մեխանիզմը 

6. Տնտեսական մրցակցության էությունը և դերը շուկայական ինքնակարգավորման համակարգում 

7. Սղաճի տնտեսական բովանդակությունը, հիմնական տիպերը և ցուցանիշները, հակասղաճային 

քաղաքականությունը 

8. Դրամաշրջանառության էությունը և փողի զանգվածի հաշվարկման մեթոդները 

9. Նվազող սահմանային օգտակարության օրենքը /անտարբերության կորերը/ 
 

10. Գործազրկության էությունը, ձևերը և մակարդակի գնահատումը /Օուքենի օրենքը, Ֆիլիպսի կորը/ 
 

11. Վարկային հարաբերությունների համակարգը, վարկավորման սկզբունքները, գործառույթները և 

ձևերը 

12. Տնտեսական պարբերաշրջանների էությունը և փուլերը 

13. Արժեթղթերի շուկայի էությունն ու կառուցվածքը։ Ֆոնդային բորսա։ 
 

14. Բնակչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրները, Լորենցի կորը և Ջինիի գործակիցը 
 

15. Պետության ֆիսկալ քաղաքականությունը և Լաֆֆերի կորը 
 

16. Սպառում և խնայողություն, հասարակության հիմնական հոգեբանական օրենքը 
 

17. Տնտեսական աճի էությունը, չափանիշները և գործոնները 
 

 

 

 

Հարկեր, հարկային քաղաքականություն 
 

18. Հարկի հասկացությունը, տնտեսական ու իրավական հատկանիշները 
 

19. Հարկման ընդհանուր և մասնավոր տեսությունները 
 

20. Հարկի կառուցվածքը, հասկացությունը և տարրերի համակարգը 
 

21. Հարկերի դասակարգումը և դրա նշանակությունը 
 

22. Հարկի գործառույթները և դրանց նշանակությունը 
 

23. Անուղղակի հարկեր հասկացությունը և տեսակները 
 

24. Ուղղակի հարկեր հասկացությունը և տեսակները  
 

25. Հարկային արտոնությունների տեսակները և դրանց սոցիալ-քաղաքական նշանակությունը 
 



26. Հարկի վճարման եղանակները և դրանց նշանակությունը 
 

27. ՀՀ հարկային համակարգ հասկացությունը, բնութագիրը և կառուցվածքի տարրերը 
 

28. Պետության հարկային քաղաքականություն.  հասկացությունը,  սկզբունքները,  նպատակները  և 

խնդիրները 

29. Հարկային ստուգման հասկացությունը և իրականացման ձևերն ու մեթոդները 
 

30. Հարկ վճարողի իրավունքներն ու պարտականությունները 
 

31. Հարկային ծառայության մարմնի խնդիրները, գործառույթները և լիազորությունները 
 

32. Հարկային հսկողություն հասկացությունը, բովանդակությունը, սկզբունքները և գործառույթները 
 

 

Մակրոտնտեսական կարգավորում 
 

 

33. Կենսամակարդակը բնութագրող ցուցանիշները /ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով, ՀՆԱ դեֆլյատոր, ՍԳԻ/ 
 

34. IS - LM մոդելի ընդհանուր բնութագիրը /հավասարակշռությունը կարճ ժամանակահատվածում/ 
 

35. Անվանական և իրական տոկոսադրույք /Ֆիշերի էֆեկտը/ 
 

36. Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կարճ ժամանակահատվածում` հարկային 

մուլտիպլիկատոր, պետական ծախսերի մուլտիպլիկատոր 

37. Փողի  առաջարկի և պահանջարկի գործառույթները, իրացվելիության նախընտրության տեսությունը 

38. Ֆինանսական շուկայի հավասարակշռությունը և տնտեսության վճարային հաշվեկշիռը 
 

39.  Ազգային եկամտի բաշխման   դասական մոդելը` աշխատանքի սահմանային արդյունք (MPL), 

կապիտալի սահմանային արդյունք (MPK) 

40. Սպառման վարքագծի տեսության Քեյնսյան մոդելը` սպառման սահմանային հակում (MPC), 
 

խնայողության սահմանային հակում (MPS) 
 

41. Անվանական և իրական փոխանակային կուրսեր, գնողունակության համարժեքության օրենքը 
 

42.  Տնտեսության կայունացման քաղաքականությունը երկար և կարճ ժամանակահատվածներում 

43. Ամբողջական պահանջարկը փողի քանակական տեսության հավասարման համատեքստում 
 

44. Ռ.Սոլոուի տնտեսական աճի մոդելի ընդհանուր բնութագիրը 
 

45. Քեյնսյան խաչի ընդհանուր բնութագիրը IS-LM մոդելում 
 

46. Ներուժային և իրական ՀՆԱ /ՀՆԱ-ի և գործազրկության կապը, Արթուր Օուքենի օրենքը/ 
 

47. Ամբողջական պահանջարկի և ամբողջական առաջարկի փոփոխությունները կարճ և երկար 

ժամկետներում 

48. ՀՆԱ-ի հաշվարկն ըստ ծախսերի և եկամուտների 
 

 

         Միկրոտնտեսագիտություն 
 

 

49.  Ձեռնարկության   հասկացությունը`   որպես   ձեռնարկատիրության   կազմակերպական   ձևի   և  

միկրոտնտեսական շուկաների մասնակցի 
 

50.  Պահանջարկի և առաջարկի ոչ գնային գործոնները 
 

51.  Պահանջարկի գնային առաձգականությունը 
 

52.  Առաջարկի գնային առաձգականությունը 
 

53.  Արտադրության ծախքեր, ինքնարժեքը և դրա հաշվարկը 
 

54.  Շուկայական մոդելներ` “Կատարյալ մրցակցություն” 
 



55.  Շուկայական մոդելներ` “Կատարյալ մոնոպոլիա” 
 

56.  Շուկայական մոդելներ` “Մոնոպոլիստական մրցակցություն” 
 

57.  Շուկայական մոդելներ` “Օլիգոպոլիա” 
 

 

 

         Ֆինանսներ 
 

 

58.  Ֆինանսների ծագումը, զարգացումը և գործառույթները 
 

59.  Ֆինանսական համակարգ, դրա ոլորտները և օղակները 
 

60.  Ֆինանսների կառավարում /կառավարման մարմինները և դրանց գործառույթները/ 
 

61.  Ֆինանսական պլանավորման էությունը, բովանդակությունը և սկզբունքները 
 

62.  Դրամական շուկայի ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները 
 

63.  Ապահովագրության տնտեսական էությունը, դրա գործառույթները 
 

64.  Ապահովագրական շուկան և դրա սոցիալ-տնտեսական բովանդակությունը 
 

65.  Ֆինանսական ինստիտուտների էությունը և բնութագրումը 
 

66.  Կապիտալի շուկայի էությունը և կառուցվածքը 
 

 

Դրամ, վարկ, բանկեր 
 

 

67.  Դրամական համակարգի էությունը և տեսակները 
 

68.  Դրամական շուկայի էությունը և կառուցվածքը 

69.  Առևտրային բանկերի կողմից իրականացվող ֆինանսական գործառնութունները 
 

70.  Կենտրոնական բանկի գործառույթները 
 

71.  Կենտրոնական բանկի կառավարման գործընթացը 
 

72.  Կենտրոնական բանկի արժութային կարգավորումն ու վերահսկողությունը  
 

73.  Անկանխիկ հաշվարկների կազմակերպման սկզբունքները 
 

74.  Միջազգային վճարահաշվարկային փոխհարաբերությունների ձևերը և մեթոդները 
 

75.  Առևտրային վարկը, ուղղվածությունը և գործիքները 
 

76.  Պետական վարկն ու դրա սպասարկումը 
 

77.  Միջազգային արժութային համակարգեր 

 

 

 

Բյուջետային համակարգ 
 

78.  Բյուջետային համակարգի էությունը և կապը պետության կառուցվածքի հետ 

79. Տարբեր մակարդակների բյուջեների փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում  

80.  Բյուջետային եկամուտների և ծախսերի պլանավորման մեթոդները 

81.  “Համախմբված բյուջե”, “Բյուջետային գործընթաց” և “բյուջետային տարի” հասկացությունները 

82. “Բյուջեների դեֆիցիտ” (պակասուրդ) և “հավելուրդ” հասկացությունները 

83.  “Դոտացիա”, “սուբսիդիա” և “սուբվենցիա” հասկացությունները 

84.  Բյուջետային դասակարգման էությունը և նշանակությունը 

85.  “Պետական պարտք” և “բյուջեների պարտքեր” հասկացությունները 



86.  Բյուջետային վարկեր, փոխատվություններ և երաշխիքներ հասկացությունները 

87.  Համայնքների բյուջեների դերը բյուջետային համակարգում 

88.  Պետական բյուջեի դերը բյուջետային համակարգում 

89.  ՀՀ բյուջետային համակարգի կառուցվածքը և նրա ընդհանուր սկզբունքները 

90.  ՀՀ համայնքների բյուջեների ձևավորման սկզբունքները 

91.  Բյուջեների ելքեր ու մուտքեր և եկամուտներ ու ծախսեր հասկացությունները 

92.  Բյուջեների միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը 

93. Բյուջեների միջոցների հաշվին կատարվող կապիտալ ծախսերը 

94. Բյուջեների   ծախսերը   և   ոչ   ֆինանսական   ակտիվների   հետ   գործառնությունները 

 

 

 
 


